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O
s atuais padrões alimentares das sociedades ocidentais industrializa-

das têm sido associados a um número crescente de problemas ambien-

tais, que incluem a degradação de terrenos aráveis e florestais (e.g. des-

matamento da Amazónia para a agroindústria), poluição atmosférica, 

poluição e destruição de recursos hídricos, perda de biodiversidade e, em particu-

lar, o contributo para o agravamento das alterações climáticas através da emissão 

de gases com efeito de estufa. O relatório do Painel Intergovernamental sobre as 

Alterações Climáticas1 estima que cerca de um quarto do total das emissões de 

gases com efeito de estufa esteja ligado à atividade agrícola, pecuária e silvíco-

la, não só através das emissões diretas decorrentes da produção, mas também do 

impacto da desflorestação para abertura de novos terrenos à exploração, de forma 

a satisfazer o aumento global do consumo de proteína animal (e.g. rações para 

animais de produção). O relatório da EAT-Lancet Commission2 identifica, em par-

ticular, a necessidade de inverter o trajeto de aumento do consumo de carne e de 

outros produtos de origem animal nas sociedades ocidentais e aumentar o consu-

mo de produtos de origem vegetal como leguminosas, oleaginosas (frutos secos), 

frutas e vegetais.

O consumo alimentar em Portugal tem convergido rapidamente com os restan-

tes países ocidentais ao longo das últimas quatro décadas, afastando-se do padrão 

da dieta mediterrânica e aumentando substancialmente o consumo de produtos 

de origem animal. Segundo dados do Instituto Nacional da Estatística3, em 2019 

o consumo anual de carne atingiu os 119Kg/per capita, sendo que o consumo de 

carne de vaca e porco duplicaram entre 1980 e 2019, para 20,8kg e 44,3kg por pes-

soa/ano, respetivamente, enquanto o consumo de carne de aves quase triplicou no 

mesmo período para 44,4kg por pessoa/ano. Uma alimentação nutricionalmente 

desadequada e desequilibrada com excesso de proteína animal, gorduras saturadas, 

açúcar e sal, aliada à insuficiência na ingestão de hortofrutícolas (em média 284gr/

dia, muito abaixo dos 400gr/dia recomendados pela Organização Mundial de Saú-

de) tem acelerado o aumento das doenças cardiovasculares, da diabetes e do exces-

so de peso entre a população portuguesa. Mais de metade de população adulta em 

Portugal (53,6%) tem excesso de peso, em particular nas faixas etárias com mais de 

44 anos onde a taxa de obesidade é mais elevada4. A prevalência do excesso de peso 

estende-se também à população infantil, com 30,7% das crianças de 7 anos a apre-

sentarem excesso de peso, segundo um estudo da Childhood Obesity Surveillance 

* A equipa do IIº Inquérito à Sustentabilidade em Portugal foi coordenada por Mónica 
Truninger e Luísa Schmidt e composta, para além de Luís Junqueira, por João Graça, Pedro 
Prista e Susana Fonseca. Agradecemos a estes três membros da equipa o excelente trabalho 
que desenvolveram no desenho do inquérito, análise dos dados e escrita do relatório no qual 
se baseia este brief. O Inquérito resultou de uma parceria entre o OBSERVA/ICS-ULisboa e 
a Missão Continente.

1 IPCC (2019)  https://www.ipcc.ch/srccl/
2 Willett, W. et al (2019), “Food in the Anthropocene: The EAT–Lancet Commission on 

Healthy Diets from Sustainable Food Systems”, The Lancet. https://www.thelancet.com/
journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31788-4/fulltext.

3 INE (2020) “Balanço de aprovisionamento de produtos animais”. 
4 INE (2020) “Inquérito Nacional de Saúde”.
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Initiative da Organização Mundial da Saúde5. 

Acresce a nossa dependência alimentar: o país importa 73% 

dos alimentos que consome sendo o país mediterrânico com 

maior pegada alimentar per capita. Acima de tudo impor-

tamos cereais (86%), açúcares (78%) e gorduras alimentares 

(72%); segue-se vegetais, tubérculos, leguminosas (67%) e fru-

tos frescos e secos (66%); vem depois o peixe e derivados (60%) 

e a carne (47%)6

Portanto, o nosso actual padrão alimentar é caracteriza-

do não só como tendo uma pegada de carbono elevada, mas 

também uma baixa qualidade nutricional. Acrescem as desi-

gualdades que ainda caracterizam o tecido social do país. Os 

grupos economicamente mais desfavorecidos têm frequente-

mente dificuldade em aceder a este tipo de alimentação, não 

só pelo seu custo, mas também pela falta de infraestruturas 

físicas e regionais do país. As modernas cadeias de abasteci-

mento permitem às populações das grandes zonas urbanas 

aceder a uma oferta diversificada de produtos alimentares, 

que geralmente não alcança os habitantes das zonas rurais e 

menos densamente povoadas do interior.

De acordo com o inquérito EpiDoC que obteve dados de 

uma amostra representativa da população portuguesa em 

2015 e 2016 verificou-se que 19,3% dos agregados familiares 

portugueses estavam em situação de insegurança alimentar7. 

Cada vez mais especialistas apelam para a necessidade 

urgente de se implementar uma grande transformação dos 

hábitos alimentares na direção de uma alimentação sustentá-

vel, saudável e inclusiva. Mas nem sempre esta tríade – saúde, 

ambiente e inclusão social – esteve presente nos objetivos das 

políticas alimentares que se começaram a desenhar depois da 

II Grande Guerra Mundial, durante o esforço de recuperação 

económica e social na Europa, sendo muitas vezes a saúde e 

o ambiente relegados para segundo plano em detrimento das 

políticas que incentivavam os interesses económicos, o cres-

cimento da produção industrial agroalimentar e a facilida-

de de acesso ao mercado global. Note-se que, em Portugal, as 

5 COSI Portugal (2017), “Childhood Obesity_Surveillance Initiative: 
COSI Portugal 2016”. 

6  Ver Galli, A., Pires, S. M., Katsunori, I.; Alves, A. A., Lin, D., 
Mancini, M. S., Teles, F. (2020), “Sustainable Food Transition in 
Portugal: Assessing the Footprint of Dietary Choices and Gaps in 
National and Local Food Policies.” Science of The Total Environment 749 
(December 20, 2020): 141307.

7 Graça, Pedro (2020), Como Comem os Portugueses – Alimentação, Lisboa: 
Fundação Francisco Manuel dos Santos.

políticas integradas de alimentação e nutrição, de promoção 

da saúde, de alimentação sustentável e mitigação da insegu-

rança alimentar surgem de forma mais integrada e sistemáti-

ca apenas a partir de 2012 com o primeiro Programa Nacional 

para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção Geral 

de Saúde (apesar de alguns esforços meritórios, embora insu-

ficientes, realizados antes desta data). 

Começamos por contextualizar as principais etapas da 

emergência das políticas alimentares e de nutrição em con-

texto europeu e nacional nas últimas cinco décadas. 

Analisamos depois, por um lado, o modo como os portu-

gueses se posicionam face a alguns dos desafios de saúde e 

sustentabilidade no que respeita ao consumo alimentar e, por 

outro lado, o seu posicionamento face à intervenção do Esta-

do na promoção de hábitos alimentares e de políticas públicas 

na área da alimentação e nutrição. Para tal, baseamo-nos nos 

resultados do 2º Grande Inquérito à Sustentabilidade que foi 

aplicado em 2018, a 1600 inquiridos.

POLÍTICAS ALIMENTARES E DE 
NUTRIÇÃO: CONTEXTUALIZAÇÃO DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS NA EUROPA E EM 
PORTUGAL (1970-2020)8

Pós-Guerra - No período a seguir à Segunda Grande Guer-

ra Mundial, as primeiras estratégias alimentares pretendiam 

colmatar carências energéticas (calorias) da população euro-

peia depois dos duros anos da guerra. Os objetivos estavam 

8 Esta secção baseou-se no trabalho desenvolvido em P. Graça, M.J. 
Gregório (2012), Evolução da política alimentar e de nutrição em 
Portugal e suas relações com o contexto internacional, Alimentação 
Humana, 18, pp. 79-96.

Cada vez mais especialistas apelam para 
a necessidade urgente de se implementar 
uma grande transformação dos hábitos 
alimentares no sentido de uma alimentação 
sustentável, saudável e inclusiva.
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sobretudo centrados na urgência de aumentar em quantidade 

a produção e abastecimento alimentares de forma a suprir as 

necessidades da população, nomeadamente em proteína ani-

mal (carne, manteiga, queijo e leite). Essas políticas tinham 

assim uma forte índole agrícola promovendo uma  intensifi-

cação e industrialização da agricultura. A nível internacional 

a FAO seria o grande promotor de políticas agrícolas produ-

tivistas de forma a colmatar as situações de carência alimen-

tar, sobretudo nos países em desenvolvimento (incentivando 

a Revolução Verde).

PAC na Europa - Em 1962 é implementada a Política Agríco-

la Comum na Comunidade Económica Europeia (CEE) com o 

objetivo claro de aumentar a produção agroalimentar. 

Conferência Mundial de Alimentação – foi organizada 

em 1974 pela FAO, em Roma, em que começaram a ganhar 

visibilidade as preocupações em torno do aparecimento de 

determinadas doenças nas sociedades que paulatinamente 

transitavam da carestia para a abundância (e.g. nesta fase 

sobretudo mais visível na Europa do Norte). Esta conferên-

cia marca uma primeira viragem das políticas alimentares 

europeias que, pelo menos ao nível das intenções discursivas, 

tentavam conciliar os objetivos das políticas agrícolas (quan-

tidade alimentar) com as políticas de saúde (qualidade alimen-

tar e nutricional) 

Portugal no pós-revolução de Abril de 1974 - Viviam-se 

ainda os tempos agitados de transição para um regime políti-

co democrático, mas o país começava a dar os primeiros pas-

sos para o desenho de uma política alimentar e de nutrição 

com a criação, em 1976, do Centro de Estudos de Nutrição 

(CEN) no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Em 

1977 é criado o Instituto de Qualidade Alimentar com o 

objetivo de formular uma política de regulamentação, con-

trolo e promoção da qualidade alimentar, e que ganha mais 

tarde funções de inspeção e fiscalização dos alimentos (sendo 

um percussor da atual ASAE). No mesmo ano surgem duas 

importantes iniciativas: a primeira campanha nacional de 

educação alimentar “Saber comer é saber viver” que dura 

até 1982, e que integrou a divulgação da Roda dos Alimen-

tos e os princípios da alimentação equilibrada e racional; e o 

Programa de Leite Escolar (na Comunidade Económica Euro-

peia é também implementado o School Milk Scheme no mesmo 

ano) para garantir uma suplementação diária nutricional das 

crianças. 

Apesar destas medidas importantes de educação nutricio-

nal, tanto na Europa como no nosso país, a implementação 

de uma política alimentar e nutricional integrada nunca foi 

verdadeiramente conseguida na década de 70, já que os obje-

tivos e interesses da PAC se sobrepunham frequentemente aos 

interesses da alimentação saudável e nutricionalmente ade-

quada. Os objetivos da saúde muitas vezes colidiam com os 

interesses económicos da indústria agroalimentar. Por exem-

plo, em relação à diminuição do consumo de proteína animal, 

do sal e do açúcar, bem como de determinadas gorduras satu-

radas como a manteiga e o queijo, tudo produtos que estavam 

em franca ascensão nos hábitos alimentares dos países oci-

dentalizados, onde Portugal se incluía. Nesta altura, estava 

em curso em muitos países europeus uma transição nutricio-

nal que, no nosso país, só se consolida verdadeiramente nos 

anos 80 com a entrada na CEE e o aumento do nível de vida 

dos portugueses a partir de 1986.

Portugal, 1980 - foi criado o Conselho de Alimentação e 

Nutrição que se torna em 1984 no Conselho Nacional de Ali-

mentação e Nutrição. Apesar de ser um órgão interministerial 

e ter dado alguns passos relevantes através da sua Comissão 

de Educação Alimentar na comunicação de mensagens nutri-

cionais à população, acabou por ter uma presença tímida 

quando se discutiam as grandes questões ligadas à disponibi-

lidade e acesso alimentar enquadradas na PAC, na Política de 

Pescas, nos Acordos da Organização Mundial de Comércio ou 

na  implementação das grandes superfícies, hipermercados e 

centros comerciais.  

2ª metade da década de 1980 e década de 1990 - começa 

a assistir-se à transição de uma alimentação pobre, com 

carências nutricionais e típica dos contextos mais rurais, 

para uma de base abundante, variada e associada aos espaços 

urbanos e cosmopolitas. Porém, iniciando trajetórias de risco 

para a saúde com o excesso de consumo de produtos ener-

geticamente ricos, mas nutricionalmente pobres; e também 

com impactos no ambiente (e.g. poluição dos solos, da água, 

emissões com gases de efeito estufa).

Estava em curso em muitos países 
europeus uma transição nutricional 
que, no nosso país, só se consolida 
verdadeiramente em meados dos 
anos 80 com a entrada na CEE e o 
consequente aumento do nível de vida 
dos portugueses a partir de 1986.
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Anos 1990 - Crises no sistema alimentar e protecção 

do consumidor - O desenho e implementação de políti-

cas alimentares e de nutrição acabaria por desaparecer nes-

ta década, e na seguinte ficaria ofuscada pelas várias crises 

do sistema alimentar europeu (e que atingiram Portugal), 

nomeadamente todos os problemas hígio-sanitários que se 

desenrolaram com a crise das vacas loucas e as salmonelas 

em ovos, e que entraram pela primeira década do século XXI 

adentro (e.g. febre aftosa, as dioxinas em porcos, novos sur-

tos de gripe das aves, entre outras crises). O foco centrou-se 

na proteção do consumidor perante as ameaças sanitárias e 

de segurança alimentar que enquadravam as “sociedades de 

risco” da altura. 

Em 2005 é criada a Autoridade de Segurança Alimentar 

e Económica (Decreto-Lei n.º 237/2005) -, para a proteção do 

consumidor e da garantia da higiene e segurança alimentar. 

No século XXI - a atenção sobre os impactos na saúde de 

uma alimentação desadequada, quer na população adulta, 

quer entre as crianças, atingiu novos níveis de preocupação 

e alarme com a escalada das doenças crónicas e dos níveis de 

excesso de peso, sendo a obesidade a face visível destes impac-

tos e reconhecida como um dos problemas mais graves de 

saúde pública na Europa. 

Em 2007 inicia-se um novo ciclo - com a assinatura da 

Carta Europeia de Luta Contra a Obesidade, embora só com a 

Reforma da PAC de 2009 é que se começam a equacionar de 

forma mais séria a conjugação de esforços entre os interess-

es económicos, de saúde pública e ambientais. O Programa 

Europeu do Regime de Fruta Escolar, a que Portugal adere 

em 2010, é uma das iniciativas que tenta casar a agricultu-

ra, a saúde e o ambiente ao promover a ingestão de fruta nas 

escolas, tendo em atenção a origem de produção dessa fruta 

(privilegiando-se os produtos DOP ou IGP, bem como os siste-

mas de produção alimentar com menos impactos ambientais, 

nomeadamente a produção e proteção integradas e a agricul-

tura biológica) e a sua distribuição gratuita nas escolas do 1º 

ciclo do ensino básico, incentivando as crianças a aumentar 

os níveis de consumo de fruta. 

2012 marca um ponto de viragem na integração de políti-

cas alimentares e nutricionais em Portugal com a criação 

do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação 

Saudável, com um desenho de medidas e um plano de ações 

concretas a serem implementadas, focando não só na nutrição 

e saúde, mas estendendo as suas preocupações às questões 

dos impactos da alimentação no ambiente e na mitigação da 

insegurança alimentar. 

Dieta Mediterrânica (DM) - é o padrão alimentar pro-

movido pelo PNPAS. A DM foi reconhecida pela UNESCO 

como Património Cultural Imaterial da Humanidade em 2010 

e Portugal juntou-se ao grupo de países que a representam em 

2013. A DM é divulgada e implementada em vários locais (e.g. 

restaurantes, feiras, refeitórios escolares). Em 2015 iniciou-se 

a construção da Roda da Alimentação Mediterrânica, já dis-

ponível no site do PNPAS.

Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação 

Saudável (EIPAS). Trata-se de uma estratégia interministe-

rial composta por 51 medidas que tem como objetivo pro-

mover a alimentação saudável dos portugueses (Despacho nº 

11418/2017 de 29 de dezembro). 

Medidas de redução do sal e açúcar. Desde 2016 que 

tem havido um esforço da Direção Geral de Saúde através 

do PNPAS de implementação de medidas para reduzir o con-

sumo excessivo de sal e açúcar, as quais passaram a integrar 

a EIPAS. Algumas das medidas com maior sucesso, em termos 

de implementação em larga escala, como é o caso da redução 

do teor de sal no pão, foram-no porque eram obrigatórias e 

proporcionaram as mesmas condições e regras a todos os 

operadores económicos. Em fevereiro de 2017 é introduzido 

o imposto adicional sobre bebidas açucaradas (ou “taxa de 

açúcar”) que teve um impacto positivo na reformulação das 

bebidas de forma a terem menos açúcar. Esta medida resultou 

numa redução de 5.500 toneladas de açúcar consumido pelos 

portugueses em 2017. 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSANP)  

– A 26 de julho de 2018 é criado o CONSANP que é uma plata-

forma interministerial e de participação da sociedade civil 

composta por vários atores e que pretende assegurar a con-

cretização do Direito Humano à Alimentação Adequada. 

O ano de 2012 marca um ponto de 
viragem na integração de políticas 
alimentares e nutricionais em Portugal 
com a criação do Programa Nacional 
para a Promoção da Alimentação 
Saudável que, além da nutrição e saúde, 
inclui preocupações com os impactos da 
alimentação no ambiente.
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Em contrapartida, cidadãos com escolaridade mais elevada 

consomem menos carne.

Quanto ao consumo de frutas e vegetais, assinala-se que 

quase 20% dos inquiridos afirmam não comer fruta (18,8%) 

ou vegetais (23,6%) pelo menos uma vez por dia. Por sua vez, 

o número de consumidores muito frequentes – que comem 

fruta/vegetais 3 vezes ou mais por dia – é de 27,8% e 12,1%, 

respetivamente. Ao considerar o consumo de frutas e vegetais 

em conjunto, verificamos que 13,8% dos portugueses afirma 

não comer nem frutas ou vegetais pelo menos uma vez por 

dia. Em contrapartida, o número de consumidores mais fre-

quentes – que comem fruta ou vegetais 5 ou mais vezes por 

dia – é de 26,3%. São os homens e os que vivem em meio rural 

com nível secundário de escolaridade que menos consomem 

frutos e legumes regularmente.

Figura 2 - Valores médios das orientações de consumo 
alimentar (1: Discordo totalmente - 5: Concordo totalmente) 

Fonte: 2º Grande Inquérito sobre Sustentabilidade, 2018

No que respeita às principais motivações e justificações dos 

inquiridos em relação aos seus hábitos de consumo (i.e., ori-

entações de consumo alimentar), salienta-se maior tendên-

cia para o consumo de alimentos que são percebidos como 

‘saudáveis’, ‘convenientes’ e/ou que ‘dão prazer’ a comer (Fig-

ura 2).

Os inquiridos do sexo masculino são mais propensos a escol-

her alimentos que veiculem uma imagem social favorável 

de si mesmos, e a valorizar a sociabilidade e comensalidade 

na alimentação. Através de um estudo da Direção Geral de 

Saúde no âmbito do PNPAS, cujos resultados foram divulga-

dos no Dia Mundial da Alimentação (16 de outubro de 2020), o 

padrão alimentar da Dieta Mediterânica é mais adotado pelas 

PRÁTICAS ALIMENTARES DOS 
PORTUGUESES

Segundo os resultados do II Inquérito à Sustentabilidade 

em Portugal aplicado em 2018 a um amostra representati-

va de 1600 indivíduos, os portugueses costumam fazer uma 

alimentação semanal (ao almoço/jantar) que se distribui 

sobretudo por refeições com carnes brancas (média de 4,73 

vezes por semana), carnes vermelhas (média de 3,65 vezes por 

semana), refeições com peixe (média de 3,5 vezes por semana) 

e, em menor grau, refeições sem carne nem peixe (i.e., base 

vegetal; média 1,95 refeições por semana regularmente mas 

não sempre).

Estes resultados demonstram que os produtos de origem 

animal (acima de tudo a carne, mas também o peixe) ainda 

ocupam uma posição central nas refeições típicas ao almoço 

e ao jantar em Portugal. À escala nacional 51% fazem cerca de 

duas refeições principais de base vegetal por semana – o que 

não significa naturalmente que sejam vegetarianos. Acresce 

que 65% dos participantes no inquérito já fazem pelo menos 

uma refeição (almoço/jantar) sem carne ou peixe durante a 

semana. Seja como for, apenas 0.5% declaram optar por uma 

dieta vegetariana.

Figura 1 - Consumo médio de refeições com carne, com 
peixe, e de base vegetal, numa semana regular (% de 
inquiridos) 

Fonte: 2º Grande Inquérito sobre Sustentabilidade, 2018

 

Em relação às refeições com carnes vermelhas – os homens 

tendem a comer mais carnes vermelhas do que as mulheres 

(4,1 vezes contra 3,3). Considerando o contexto residencial, no 

meio rural os níveis de consumo de carne são mais elevados. 

14%

14%

25%

26%

34%

86%
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mulheres, com níveis de rendimento e escolaridade mais 

elevados. Também no nosso inquérito as inquiridas do sexo 

feminino manifestam privilegiar alimentos percebidos como 

mais saudáveis e naturais, reforçando as conclusões dos estu-

dos sobre alimentação e género onde as mulheres tradiciona-

lmente valorizam mais estes aspetos.

Quanto aos principais critérios utilizados na aquisição de 

produtos alimentares, os inquiridos sublinham sobretudo a 

relação de preço-qualidade percebida (e.g., frescura, aspeto, 

As mulheres, os que têm grau de ensino superior, os habi-

tantes das áreas mais urbanas, os de meia-idade (35-54) e os 

inquiridos com menores no seu agregado familiar, mostram-

se os mais seletivos na compra dos alimentos dando mais 

importância às suas características e origem. Estes resultados 

vão ao encontro da literatura científica sobre esta matéria: são 

as famílias com crianças que mais sensíveis estão à aquisição 

de produtos biológicos, ao valor nutricional dos alimentos e 

à procura de formas menos intensivas de produção pecuária 

para fornecer uma alimentação considerada mais segura e 

saudável às crianças.

sabor, preço justo), seguida por critérios de origem do pro-

duto (e.g., origem local/nacional), critérios de produção (e.g., 

produção biológica ou nacional), e critérios informativos (e.g., 

ingredientes e valor nutricional) (Figura 3). Assinala-se ain-

da que estes valores quase não tiveram variações, em com-

paração com os resultados observados na primeira edição 

do Inquérito (em 2016), o que revela uma tendência já forte-

mente ancorada.

Figura 4 - Posições face ao 
consumo de carne (% de 
inquiridos) 

Fonte: 2º Grande Inquérito sobre 
Sustentabilidade, 2018

Figura 3 - Critérios de compra 
de produtos alimentares (média: 
1: Pouco importante - 5: Muito 
importante) 

Fonte: 1º e 2º Grande Inquérito sobre 
Sustentabilidade, 2018

São as famílias com crianças que 
mais sensíveis estão à aquisição 
de produtos biológicos, ao valor 
nutricional dos alimentos e à procura 
de formas menos intensivas de 
produção pecuária para fornecer 
uma alimentação considerada mais 
segura e saudável às crianças.
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Quando questionados sobre as ações que estão dispostos a 

tomar em relação aos impactos ambientais dos atuais padrões 

de produção e consumo de carne, os inquiridos mostram-se 

globalmente disponíveis para alterar algumas práticas ali-

mentares culturalmente estabelecidas (Figura 4). Assim, quase 

metade dos portugueses (49%) declara-se disposto (‘razoavel-

mente’ e ‘muito’) para reduzir o consumo de carne (49%); um 

pouco menos declara-se disposto a seguir uma alimentação de 

base vegetal (43,9%); quase metade também estaria disposto 

a pagar mais por carne proveniente de métodos de produção 

mais sustentável (45,0%). Em sentido contrário, mais de meta-

de dos inquiridos (32,7%) manifesta a intenção de continuar a 

consumir carne sem preocupações, independentemente dos 

problemas associados à sua produção, e 45% estão pouco ou 

nada dispostos a deixar de consumir carne. 

Entre os inquiridos que manifestam maior disposição para 

a mudança de hábitos, destacam-se as mulheres, os inquiri-

dos com nível de escolaridade elevado (ensino superior), e 

os residentes em áreas metropolitanas. Por sua, vez, entre 

os inquiridos com maior intenção de continuar a consumir 

carne independentemente dos problemas ambientais que isso 

cause, destacam-se os homens, a faixa etária mais avançada 

(>64 anos) e o s que possuem o nível básico de escolaridade. 

As mulheres apresentam assim um perfil mais orientado para 

a inovação alimentar (neofilia) ao passo que os homens estão 

mais enraizados numa orientação mais conservadora/tradi-

cional (neofobia) no que à mudança de hábitos alimentares 

concerne.

De resto, apenas 5% dos inquiridos afirmaram já seguir, na 

altura da inquirição (2018), uma alimentação de base vege-

tal (i.e., consumindo sete ou mais refeições de base vege-

tal ao almoço/jantar numa semana habitual, num total de 

14 refeições possíveis) – embora não se trate de vegetaria-

nos, mas sim de flexitarianos – base vegetal com algumas 

refeições com carne. novamente de novo, sobretudo entre as 

mulheres, os inquiridos com nível de escolaridade mais eleva-

do (ensino superior), e em ambos os polos de rendimento do 

agregado familiar (i.e., 600€ ou menos, 2039€ ou mais). Ou 

seja, enquanto os consumidores que se situam no nível de ren-

dimento mais alto poderão estar em transição para uma dieta 

de maior base vegetal, eventualmente por preocupações de 

saúde e/ou ambientais, os que se situam no polo de rendimen-

tos mais baixo provavelmente não têm um orçamento que 

lhes permita adquirir carne ou peixe com frequência devido 

à sua carestia (sobretudo o peixe fresco e as carnes vermelhas, 

optando por carnes processadas e/ou de baixo custo como o 

frango e o porco), reforçando assim a sua dieta com vegetais 

(habitualmente na forma de sopa).

APOIO A POLÍTICAS PUBLICAS NA ÁREA 
DA ALIMENTAÇÃO

No inquérito fizemos um conjunto de questões que preten-

diam indagar quais as atitudes dos inquiridos em relação à 

implementação de políticas publicas na mudança de hábitos 

alimentares. Quase 80% dos inquiridos consideram que o gov-

erno deve intervir no sentido de promover hábitos alimen-

tares mais sustentáveis (com menor impacto ambiental) e 

melhores para a saúde. Esta postura tende a ser mais comum 

entre as mulheres, pessoas com menos de 54 anos e mais esco-

larizadas, residentes em zonas urbanas e com filhos menores.

Verifica-se, aliás, um apoio expressivo por parte dos inquiri-

dos ao desenvolvimento de políticas públicas que promovem 

hábitos alimentares mais saudáveis e sustentáveis, tais como 

o controlo sobre as refeições nas escolas, através da garantia 

da redução da oferta de refeições menos sustentáveis em can-

tinas e refeitórios. Mas também o estabelecimento de acordos 

com a indústria para redução da quantidade de ingredientes 

menos saudáveis nos alimentos e a realização de campanhas 

de informação sobre alimentação saudável, recolhem apoios 

acima dos 80%. As diferenças em todas as variáveis de car-

acterização tendem a ser inexpressivas (idade, género, rendi-

mento). De novo, é entre as mulheres, aqueles que têm menos 

de 54 anos, com ensino superior, rendimentos mais elevados, 

com menores no agregado familiar e que habitam nas áreas 

metropolitanas que se regista um apoio mais expressivo em 

todas as medidas.

Concretizando ainda um pouco mais em termos de medi-

das na área da sustentabilidade e saúde alimentar (Figura 5), 

os portugueses tendem a apoiar de forma muito expressiva 

as medidas que lhes foram apresentadas, em particular a 

redução do desperdício alimentar (acima de 80%, o que vai ao 

encontro dos resultados tanto do presente inquérito, como do 

1º Grande Inquérito sobre Sustentabilidade, onde já se regis-

tara uma grande preocupação com este assunto entre a popu-

lação portuguesa). Mas também apoiam fortemente a redução 

do açúcar e sal (cerca de 60%) e a promoção da agricultura 

biológica (acima de 70%), mesmo considerando os produtos 

biológicos mais caros, como já constatado neste inquérito e 

eventual potencial aumento dos custos.
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A opinião sobre a medida já em vigor de aplicação de uma 

taxa relacionada com o teor de açúcar dos refrigerantes (Fig-

ura 6), recolhe assim níveis de concordância elevados, o que 

demonstra que a esmagadora maioria dos cidadãos deseja 

uma maior regulação da área alimentar de forma a reduzir o 

teor de açúcar nos produtos disponibilizados. Tal vontade de 

mais regulação no sector alimentar fica, aliás, expressa nas 

respostas em relação à concordância com a aplicação de uma 

taxa semelhante a produtos com excesso de sal.

De novo, são os inquiridos do sexo feminino, com ensino 

superior, que habitam em zonas mais urbanas e que vivem 

com menores de idade no seu agregado familiar, que demon-

stram ainda maior apoio a ambas as medidas.

Quanto à extensão das taxas a outros produtos alimentares, 

quase metade dos portugueses (cerca de 48%) expressem uma 

opinião favorável. Os sumos, os bolos, chocolates e doces, os 

molhos, os leites aromatizados, os cereais e as águas aroma-

tizadas estão entre os produtos mais escolhidos para serem 

alvo de uma medida desta natureza, embora a grande priori-

dade sejam os sumos e os produtos típicos de pastelaria tradi-

cionalmente mais associados ao açúcar (bolos, chocolates e 

doces) (Figura 7).  

A aplicação de novas taxas tende a receber mais apoio 

entre as mulheres, os mais novos (25-34), os detentores de 

grau de ensino superior, os residentes de áreas mais urban-

as, os de maior rendimento e os que vivem com crianças ou 

adolescentes.

Figura 5 - Qual a sua opinião sobre medidas políticas que 
incentivem… (% de inquiridos) 

Fonte: 2º Grande Inquérito sobre Sustentabilidade, 2018

Figura 6 - Apoio a taxas sobre o excesso açúcar e 
sal nos alimentos (% de inquiridos) 

Fonte: 2º Grande Inquérito sobre Sustentabilidade, 2018

A opinião sobre a medida já em vigor 
de aplicação de uma taxa relacionada 
com o teor de açúcar dos refrigerantes 
recolhe níveis de concordância 
elevados (na ordem dos 60%), o que 
demonstra que a maioria dos cidadãos 
deseja uma maior regulação da área 
alimentar, sobretudo em relação ao 
açucar, mas também ao teor de sal.
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Figura 7 - Opinião sobre a extensão 
das taxas a outros produtos (% de 
inquiridos) 

Fonte: 2º Grande Inquérito sobre 
Sustentabilidade, 2018

Figura 8 - Opinião sobre medidas de alimentação 
escolar (% de inquiridos) 

Fonte: 2º Grande Inquérito sobre Sustentabilidade, 2018

Os inquiridos atribuem um grande peso ao estado central 

enquanto entidade responsável pela saúde e segurança ali-

mentar, em particular aos Ministérios da Saúde, do Ambiente 

e da Agricultura, assim como à ASAE, a principal entidade 

fiscalizadora de segurança alimentar. Também em posição de 

relevo surgem: a União Europeia, as entidades certificadoras 

e as associações de defesa do consumidor. Os cidadãos surgem 

entre os menos responsabilizados, bem como as escolas e as 

câmaras municipais. 

Apesar de ser frequentemente apontado o distanciamen-

to dos cidadãos face à política europeia, a sua importância 

na promoção de medidas de sustentabilidade em Portugal 

é reconhecida. O apoio das políticas europeias é consider-

ado importante por uma clara maioria dos portugueses em 

todas as medidas apresentadas. O apoio é considerado ainda 

mais importante para a promoção e consumo de produtos 

locais – o que se enquadra bem na nova estratégia ‘Do Pra-

do ao Prato’ apresentada no Pacto Ecológico Europeu, bem 

como na compensação dos agricultores que adotam práticas 

de conservação do ambiente, e também na redução do uso de 

embalagens descartáveis.A alimentação escolar é importante 

não apenas como garantia de uma alimentação equilibrada 

e variada por parte dos alunos, mas também na transmissão 

de valores e práticas para uma alimentação mais saudável 
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RECOMENDAÇÕES

Predisposição para a mudança

Embora a alimentação de base vegetal ainda tenha uma expressão reduzida entre os inquiridos (i.e., apenas 5% come 

pelo menos 7 refeições de base vegetal por semana), regista-se:

• Abertura para a mudança de hábitos alimentares, sobretudo para as mulheres, os mais novos, os mais escolarizados 

e os residentes em áreas metropolitanas, desde que os preços sejam mais acessíveis; 

• Abertura para proceder à reconfiguração do sistema alimentar, incluindo a substituição da base alimentar das 

populações – menos centrada na carne e mais numa alimentação que inclua uma componente de base vegetal;

• Oportunidade para campanhas de promoção dos princípios, valores, competências culinárias e modos de comer 

e viver em torno da Dieta Mediterrânica;

Educação e (in)Formação

• Campanhas públicas para a promoção de hábitos alimentares mais saudáveis e sustentáveis; 

• Comunicação dos impactos das medidas e dos programas a financiar pelas verbas recolhidas através dos impostos 

sobre os produtos alimentares feita de forma clara e transparente. A aceitação da aplicação de taxas é maior se as 

pessoas souberem que essas verbas são canalizadas para programas que promovem uma alimentação saudável 

e sustentável.

Solicitação de Políticas Públicas

• Intervenção do Estado a montante – nos processos de produção, junto dos produtores – com o objectivo de reduzir 

o teor de açúcar, de sal e de gorduras saturadas. 

• Medidas como a aplicação cirúrgica de taxas de açúcar ou de sal colhem uma atitude favorável, sobretudo quando 

são visíveis os impactos positivos na saúde. 

• Medidas claras e eficazes nos refeitórios escolares promovendo alimentos saudáveis e sustentáveis.

• Estímulo aos produtos agrícolas regionais/locais de proximidade, preferencialmente de origem biológica, tanto para 

os refeitórios escolares como para os dos hospitais, lares e serviços públicos – alterando o sistema de compras 

públicas que apenas leva em conta o critério do preço.

e sustentável. Os inquiridos mostram-se bastante abertos à 

intervenção na alimentação escolar através de políticas pub-

licas – todas as medidas apresentadas recebem apoio de uma 

clara maioria -, mas com algumas diferenças que vale a pena 

destacar (Figura 8).

O apoio é mais expressivo a medidas de incentivo que faci-

litem o acesso a alimentos mais saudáveis nas escolas, do que 

a medidas de proibição ou de transição para uma alimentação 

de base vegetal, ainda que todas elas recebam também um 

apoio claramente maioritário. A distribuição de fruta gratuita 

e o incentivo à confeção de refeições com alimentos locais e/

ou de agricultura biológica são as medidas com maior apoio. 

A dimensão social da produção alimentar - a melhoria das 

condições dos que trabalham na alimentação escolar - surge 

como a terceira medida mais apoiada.

A medida que recolhe menor apoio (ainda que se mantenha 

maioritário – acima de dois terços das respostas) refere-se à 

intervenção nas opções de venda em estabelecimentos comer-

ciais no perímetro da escola, nomeadamente a proibição da 

venda de alimentos pouco saudáveis. 

Tal como verificado em relação a outras áreas de intervenção 

das políticas públicas, são as mulheres, os mais instruídos, 

aqueles que vivem nas áreas metropolitanas, que têm menos 

de 54 anos e residem com menores de idade que tendem a 

mostrar um apoio mais expressivo à definição e implemen-

tação de políticas públicas dirigidas à alimentação escolar. 
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