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No dia 16 de Outubro de 2020 — Dia Mundial da Alimentação — realizou-se, em Lisboa,  
a Conferência Dieta Mediterrânica à Portuguesa.

Promovida pelo Grupo Jerónimo Martins, no âmbito da celebração dos 40 anos  
do Pingo Doce, a Conferência contou com a curadoria científica de Pedro Graça,  
Director da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, 
com o patrocínio científico da Direcção-Geral da Saúde e em parceria com a Câmara 
Municipal de Lisboa, no âmbito da Lisboa Capital Verde Europeia 2020.

Especialistas de diversas áreas do sistema alimentar, desde a produção, à saúde  
e à sustentabilidade, debateram a herança, o presente e o futuro da Dieta Mediterrânica  
em Portugal. Os textos aqui reunidos resumem as apresentações feitas na Conferência.
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Paisagens de Vinho, Broa, 
Azeite e São Martinho

Paulo Farinha Marques 
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A Conferência “Dieta Mediterrânica à Portuguesa” começou por dar a 
conhecer as diferentes “paisagens alimentares” de Portugal. 

Iniciou-se o percurso pelas paisagens do pão que, desde o início dos tempos, 
manifestam os problemas da produção numa terra pobre e com “pouco 
sustento”, apesar do território nacional continental possuir uma das maiores 
biodiversidades do mundo, dado estar localizado na transição entre a Europa 
temperada e a região mediterrânica. 

Antigamente, apenas Lisboa e o Vale do Tejo possuíam a fertilidade necessária 
para a produção continuada de trigo, enquanto o resto do país apenas tolerava 
a produção de centeio. Hoje, com o auxílio tecnológico, já é possível explorar 
o trigo em mais regiões, apesar das produções continuarem a serem pouco 
competitivas. Ao contrário da paisagem seca do pão, com a descoberta do 
Novo Mundo – e na frescura do Noroeste – chegou a Portugal o milho, o 
cereal que veio acabar com a fome, e que foi apresentado através de uma 
paisagem fresca e de verão, composta por socalcos regados. Atualmente, o 
milho é produzido não só na “sua” paisagem noroeste, mas também noutras 
regiões do país, através do recurso às novas tecnologias, sobretudo à rega. 

As paisagens dos cereais de sequeiro são também paisagens de oliveiras, 
actualmente em transformação devido à intensificação da produção, de forma 

Paulo Farinha Marques 

Arquiteto paisagista e professor 
associado na Faculdade de Ciências
da Universidade do Porto

Paisagens de Vinho, Broa,
Azeite e São Martinho
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a ser possível dar resposta à crescente procura; as novas paisagens de azeite 
não são mais olivais formados por árvores plantadas num “compasso de sete” 
mais conduzidas em sebes de compasso apertado, podadas, e dependentes de 
rega e fertilização.

No passado, o vinho era usado para suprir a falta de energia de uma dieta 
exígua, aliada à subnutrição e à pobreza. A sua produção reflete a diversidade 
ecológica e estética das paisagens portuguesas, que se traduz numa enorme 
variedade de castas autóctones que nos permitem atingir uma grande 
diversidade e originalidade nos vinhos produzidos. Tradicionalmente, 
no Minho, a maior fertilidade e a disponibilidade em água dos terrenos, 
empurra a vinha para as bordaduras das parcelas, de modo a aproveitar 
melhor o solo para culturas mais ricas, gerando uma paisagem intensamente 
compartimentada por uveiras.  No Douro, situações de secura e declive 
acentuado, fazem com que a vinha surja num local aparentemente improvável; 
em substratos pouco férteis de xistos, só se ultrapassa através do enorme 
esforço humano que através da armação do terreno em socalcos permite fazer 
crescer uma paisagem de vinho única, de acrescido valor. Do Ribatejo ao 
Pico, dos solos arenosos, rochosos aos substratos vulcânicos, a variedade da 
paisagem da vinha é grande, refletindo as especificidades de cada região.

Os frutos secos, como a amêndoa e a noz, foram referidos como sendo 
característicos de paisagens “magras”, do Algarve, Torres Novas, Alto Douro e 
Trás-os-Montes. 

Os castanheiros doces, trazidos pelos romanos, colonizaram Portugal inteiro, 
mas por motivos de doenças a sua área foi-se reduzindo, concentrando-se 
hoje nas zonas frias montanhosas do norte do país. São eles que, no São 
Martinho, juntam o vinho à castanha. 

Paisagens de Vinho, Broa, Azeite e São Martinho
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Já o queijo foi apresentado como um produto que ocorre tanto nas terras 
altas e frias, como nas terras secas e mediterrânicas, todas elas zonas em que 
a pobreza do terreno impera e os matos dominam o manto vegetal. O mar foi 
evidenciado como a grande paisagem portuguesa, dificilmente acedido por 
costa austera, gerada por uma plataforma continental que dificulta a existência 
de portos naturais, com a exceção notável do caso de Lisboa e do seu estuário 
acolhedor. São desta costa as paisagens da sardinha, do polvo e do atum, que 
representam os mais relevantes sustentos alimentares do país ao longo dos 
tempos. Já nas zonas baixas das rias, encontramos as paisagens da amêijoa, do 
mexilhão e do berbigão.

Concluiu-se, nesta conferência, que, actualmente, as paisagens da 
modernidade da alimentação não nos lembram campos, montes ou 
mar; estão antes associadas às prateleiras de supermercado, recheadas de 
diversidade de produtos que chegam de todos os cantos do mundo, num 
caleidoscópio de cores, embalagens, brilhos e plásticos; já não se sabe bem 
quais são as suas paisagens; são de campos-fábrica para produção intensiva, de 
estufas, de hangares produtivos, de coberturas de edifícios.

Neste encontro considerou-se que o futuro pode ser promissor dentro da 
agricultura intensiva, sendo que o essencial é compreender-se que não há 
futuro sem planeamento e sem frugalidade. Para garantir os níveis elevados de 
densidade humana, diversidade e equidade, é necessário atingir-se um nível 
de conhecimento adequado, de modo a que o estilo de vida mediterrânico e 
atlântico se possa perpetuar em saúde, possibilidades e modernidade.

Afinal, não é só de paisagem tradicional que vive a população portuguesa, mas 
também de paisagens do presente e sobretudo de paisagens de e com futuro e, 
para tal, é fundamental um constante investimento no conhecimento, pois só 
conhecimento propicia a evolução e a qualidade de vida das populações. 
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Padrão Alimentar 
Mediterrânico e Saúde

Alejandro Santos
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A associação existente entre a saúde e o padrão alimentar mediterrânico 
foi um dos temas presentes na Conferência “Dieta Mediterrânica à 
Portuguesa”. 

De acordo com o Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, 
57% dos portugueses apresenta excesso de peso. Para além disso, a 
hipertensão arterial é uma doença muito prevalente nas faixas etárias 
mais elevadas (71,3%) e a síndrome metabólica apresenta valores de 
prevalência entre 36% a 50%. Adicionalmente, as doenças oncológicas 
constituem a segunda causa de morte em Portugal e os hábitos 
alimentares desadequados são a primeira causa de perda de anos de 
vida saudáveis. Desta forma, é facilmente percetível que a adoção de um 
padrão alimentar equilibrado assuma uma enorme importância para a 
saúde dos portugueses. 

Olhando para os Princípios da Dieta Mediterrânica que constam do 
documento desenvolvido pelo Programa Nacional para a Promoção 
da Alimentação Saudável: princípio da frugalidade – de mais difícil 
aceitação por parte da população – cozinha simples, que ao não expor 
os alimentos a excesso de calor, preserva os seus nutrientes e outras 
moléculas benéficas para a saúde; elevado consumo de vegetais em 
detrimento do consumo de alimentos de origem animal, nomeadamente 

Alejandro Santos 

Docente e investigador da 
Faculdade de Ciências da Nutrição e 
Alimentação da Universidade do Porto

Padrão Alimentar Mediterrânico
e Saúde
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de produtos hortícolas, fruta, pão de qualidade e cereais pouco refinados, 
leguminosas secas e frescas, frutos secos e oleaginosas — é um tipo de 
alimentação em que é elevada a densidade de nutrientes por quantidade 
de energia consumida; consumo de produtos vegetais produzidos 
localmente, frescos e da época – melhor para o ambiente e para a 
economia local, melhor qualidade em termos de sabor e aroma; consumo 
de azeite como principal fonte de gordura – é  um dos principais 
pilares da Dieta Mediterrânica à portuguesa; consumo moderado de 
lacticínios; utilização de ervas aromáticas para temperar em detrimento 
do sal – de grande relevância, por se associar o consumo excessivo de 
sal ao problema da hipertensão; consumo frequente de pescado e baixo 
de carnes vermelhas; consumo baixo e moderado de vinho e apenas 
nas refeições principais; água como principal bebida ao longo do dia; e 
convivialidade à volta da mesa.

Foram vários os estudos apresentados neste encontro que demonstraram 
uma associação evidente entre a adesão à Dieta Mediterrânica e os 
benefícios na saúde das populações. 

Num estudo que foi realizado ao longo de dois anos, 322 indivíduos 
moderadamente obesos foram distribuídos por três tipos de intervenção: 
dieta com baixo teor de hidratos de carbono, Dieta Mediterrânica e dieta 
com baixo teor de gordura. Nos indivíduos selecionados para a intervenção 
com a Dieta Mediterrânica, e em particular nos participantes diabéticos, 
observou-se uma forte diminuição da glicemia, da insulina e da resistência 
à ação da insulina. Segundo a literatura, os diabéticos que aderem à Dieta 
Mediterrânica têm uma maior probabilidade de permanecer livres de 
terapêutica medicamentosa hipoglicemiante. A Dieta Mediterrânica parece 
estar associada à prevenção da Diabetes Mellitus tipo 2 (DT2).

Padrão Alimentar Mediterrânico e Saúde
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Já o trabalho Lyon Diet Heart Study, incluiu 605 homens e mulheres que 
tinham sofrido enfarte do miocárdio. Durante quatro anos consumiram 
uma Dieta Mediterrânica (suplementada com ácidos gordos omega-3) 
ou uma dieta de tipo ocidental. Após quatro anos, aqueles que seguiram 
a Dieta Mediterrânica tiveram uma redução de 72% na probabilidade de 
sofrer um segundo enfarte ou de morrer de doença cardíaca, sugerindo 
que esta dieta é protetora da saúde cardiovascular.

Por outro lado, o estudo PREDIMED incluiu 7.447 participantes com alto 
risco de doença cardíaca. Durante cerca de cinco anos os participantes 
seguiram uma de três dietas: Dieta Mediterrânica com azeite extra-
virgem adicional, Dieta Mediterrânica com maior ingestão de frutos 
gordos e dieta controlo com baixo teor de gordura. Nenhuma das dietas 
implicou restrição energética ou aumento da atividade física. O objetivo 
primário do estudo foi avaliar o efeito destas intervenções na mortalidade 
por doença cardiovascular, enfarte do miocárdio e Acidente Vascular 
Cerebral (AVC). O risco combinado de enfarte do miocárdio, AVC e 
morte por doença cardíaca foi 31% menor no grupo suplementado com 
azeite, sendo essa redução de 28% no grupo suplementado com frutos 
gordos. Os indivíduos com hipertensão, dislipidemias ou obesidade 
responderam melhor à Dieta Mediterrânica do que à dieta controlo. 
A prevalência da síndrome metabólica diminuiu 13,7% no grupo 
suplementado com frutos gordos. 

Por fim, foi levantada a hipótese de existir alguma relação da alimentação 
com o vírus Covid-19, uma doença multissistémica, tal como a 
síndrome metabólica e a DT2. Desta forma, referiu-se que a patologia e 
fisiopatologia da síndrome metabólica e DT2 afeta os mesmos sistemas 
que são lesados pela Covid-19, pelo que é provável que doentes com 
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síndrome metabólica e DT2 sejam mais suscetíveis ao desenvolvimento 
de quadros mais severos durante a infeção. A Dieta Mediterrânica tem 
propriedades anti-inflamatórias, é rica em antioxidantes, oligoelementos, 
minerais e vitaminas que contribuem para esse efeito. Os polifenóis 
presentes nesta dieta ajudam a controlar o stress oxidativo e melhoram 
o metabolismo lipídico, tendo efeitos protetores na obesidade, diabetes 
e envelhecimento. O azeite, pela sua composição de ácido oleico e 
compostos fenólicos, tem efeitos favoráveis na inflamação, na função 
endotelial, coagulação e no metabolismo das gorduras, stress oxidativo e 
agregação plaquetária.

A obesidade, hipertensão, diabetes e cancro, doenças com elevada 
prevalência em Portugal, têm em comum o facto de, em larga medida, 
estarem associadas ao estilo de vida. Em jeito de conclusão, alertou-se 
para o facto de que a adoção de um padrão alimentar energeticamente 
adequado às necessidades do indivíduo, com uma elevada densidade 
de nutrientes, é uma abordagem de sucesso na prevenção e tratamento 
destas patologias, reduzindo fatores de risco e contribuindo para 
a obtenção de melhores indicadores de saúde. O padrão alimentar 
mediterrânico tradicional é o exemplo paradigmático de um padrão 
alimentar saudável.

Padrão Alimentar Mediterrânico e Saúde
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Adesão dos Portugueses
à Dieta Mediterrânica

Maria João Gregório
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O Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável 
(PNPAS) apresenta, como uma das metas para o ano de 2020, o aumento 
do conhecimento e da adesão à Dieta Mediterrânica em 20%. Neste 
contexto, foram divulgados, pela primeira vez, os principais resultados 
de um estudo, realizado a cerca de 1.000 indivíduos, em Setembro de 
2020, que teve como principal objetivo avaliar o conhecimento do padrão 
alimentar mediterrânico bem como a adesão ao mesmo.

Dos inquiridos, 50% conhece e sabe o que é a Dieta Mediterrânica. Dos 
que afirmaram conhecer este padrão alimentar, pretendeu-se perceber 
se conseguiam identificar as suas principais características. Quase todas 
as mencionadas pelos participantes correspondem, de facto, a esta 
dieta. O uso do azeite na confeção dos alimentos, o consumo elevado de 
hortofrutícolas e a preferência pelo consumo de peixe em detrimento 
da carne, foram os três elementos mais referidos por aqueles que se 
consideraram conhecedores desta dieta. De referir, ainda, que o princípio 
da frugalidade não foi referido pelos inquiridos.

De entre os dados apresentados, apenas 26% da população portuguesa 
revelou uma elevada adesão à Dieta Mediterrânica, o que está em linha 
com estudos realizados no passado. A recomendação de ingestão diária 
de hortícolas, fruta, frutos secos e leguminosas apenas é cumprida por 

Maria João Gregório

Diretora do Programa Nacional
para a Promoção da Alimentação 
Saudável da Direção-Geral da Saúde

Adesão dos Portugueses
à Dieta Mediterrânica
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48%, 39%, 39% e 31% da população portuguesa, respetivamente. Estas 
são as recomendações diárias de ingestão alimentar apresentadas como as 
que os portugueses mais dificilmente cumprem e que, por isso, devem ser 
tidas em conta a fim de direcionar intervenções futuras.

Uma maior adesão à Dieta Mediterrânica está associada às mulheres, 
aos mais jovens, (contrariamente ao que tem vindo a ser reportado 
na literatura), aos que conhecem este padrão alimentar, aos mais 
escolarizados e aos com maior rendimento. Comparando com estudos 
anteriores, entendeu-se que a adesão à Dieta Mediterrânica sofreu um 
crescimento de cerca de 15% em Portugal, o que indica que está a ser 
possível modificar os hábitos alimentares dos portugueses e se está a 
delinear um caminho certo para a promoção da saúde e do bem-estar. 

Relativamente às barreiras existentes à adesão à Dieta Mediterrânica, 
ressalta que 50% a 70% dos portugueses não consideram ter um 
obstáculo em relação ao consumo deste padrão alimentar e que 20% 
a 25% considera já consumir os alimentos desta dieta em quantidade 
suficiente. Este último dado permitiu o entendimento de que a população 
portuguesa sabe quais são os alimentos característicos da Dieta 
Mediterrânica mas não tem conhecimento das quantidades corretas 
a serem ingeridas. Conclui-se, portanto, ser necessário comunicar 
corretamente as porções recomendadas para este tipo de dieta. 

Neste estudo foi ainda possível identificar barreiras concretas à adesão à 
Dieta Mediterrânica reportadas pelos participantes. No que diz respeito 
aos hortofrutícolas e à sopa, o não gostar, não os saber confecionar de 
forma saborosa e o facto da família não apreciar estes alimentos, foram 
apontados como limitações ao seu consumo.

Adesão dos Portugueses à Dieta Mediterrânica
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No caso das leguminosas, a percepção de que estes alimentos engordam 
foi apontado como a principal barreira ao seu consumo. Já os frutos 
secos e o pão, para além da ideia de que engordam, foram considerados 
como potencialmente prejudiciais para a saúde. Finalmente, o preço foi o 
principal fator apontado como barreira para o consumo de azeite e de peixe.

Neste encontro foi referido que a Direção-Geral da Saúde apresenta um 
modelo de intervenção para promover a adesão a este padrão alimentar 
mediterrânico, que assenta em três pilares: informação, disponibilidade, 
formação. A informação tem sido veiculada de diferentes formas através 
de, por exemplo, a divulgação da Roda da Alimentação Mediterrânica e 
ou da elaboração de diferentes referenciais nesta temática. Foi referida 
a importância de aumentar a disponibilidade e o acesso de todos os 
portugueses aos alimentos característicos da Dieta Mediterrânica. 
Finalmente, torna-se relevante a formação aos diferentes profissionais que 
podem ser transmissores desta mensagem, sobretudo em contexto escolar.

Em suma, entendeu-se que o conhecimento sobre a Dieta Mediterrânica 
parece existir na população portuguesa, contudo, tanto o conhecimento 
como a adesão parecem estar restritos às populações com mais 
escolaridade e com mais rendimento. Deste modo, a promoção da Dieta 
Mediterrânica exige uma intervenção mais direcionada para o aumento 
da disponibilidade e do acesso, atuando sobre os principais obstáculos à 
sua adesão.
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O Afastamento dos Portugueses
da Dieta Mediterrânica:
uma Reflexão Sociológica

Mónica Truninger 
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Na Conferência “Dieta Mediterrânica à Portuguesa” refletiu-se sobre 
como incentivar os portugueses a adotarem a Dieta Mediterrânica. Foi 
possível entender que Portugal, desde a década de 60, tem assistido a 
várias mudanças sistémicas, tais como: deslocação da população do 
espaço rural e do interior para o meio urbano e litoral; reconversão dos 
territórios produtivos rurais em espaços de consumo; crescente entrada 
da mulher no mercado de trabalho; reconfiguração do tipo de estrutura 
familiar; aumento do conforto e bem-estar pelo uso de equipamentos 
de cozinha e de tecnologias domésticas; entrada na Comunidade 
Económica Europeia em 1986, que implicou uma aproximação aos 
padrões de consumo europeus; alargamento e diferenciação dos meios 
de comunicação social. Os fatores apresentados neste encontro ajudaram 
a explicar o afastamento da Dieta Mediterrânica em Portugal, levando 
à apresentação de quatro grandes tendências e contratendências da 
alimentação.

A individualização e a informalização foram duas tendências 
apresentadas como existentes em Portugal. Parece haver um crescente 
apelo à responsabilidade individual. As recomendações nutricionais 
e de saúde focam o individuo como o responsável por alterar os 
seus comportamentos. A vida quotidiana atual torna difícil conciliar 
horários em família, sendo que, muitas vezes, se come sozinho ou em 

Mónica Truninger 
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frente à televisão, o que traz informalidade e irregularidade às práticas 
alimentares, demonstrando um relaxamento da etiqueta à mesa. 
Adicionalmente, a oferta alimentar é cada vez mais personalizada e 
ajustada às preferências alimentares de cada um, com a preocupação 
de ser rápida e fácil de confecionar. Por outro lado, percebeu-se, neste 
encontro, que se verificam, em Portugal, contratendências interessantes. 
É crescente a valorização da produção nacional, bem como das tradições 
alimentares locais, das cozinhas regionais, das feiras e dos mercados. Para 
além disso, valorizam-se também cada vez mais os sabores autênticos, 
a frescura natural e a boa aparência dos alimentos. O veganismo e o 
consumo de alimentos biológicos com baixo impacto ambiental e elevado 
interesse para a saúde, têm vindo a conquistar cada vez mais adeptos tal 
como a preocupação com a estética e com a imagem do corpo.

Foi possível analisar alguns dados do II Grande Inquérito à 
Sustentabilidade de 2018 e, de acordo com o mesmo, comparando com os 
dados relativos a 2016, foi possível observar um aumento da preferência 
dos portugueses (para além dos centros comerciais e hipermercados) por 
fazerem as suas compras alimentares em supermercados de proximidade, 
feiras, mercados e diretamente ao produtor. Adicionalmente, verificou-se 
que os consumidores dão agora mais importância ao que é produzido em 
Portugal e estão mais atentos à informação de determinados ingredientes, 
em particular a informação nutricional. Outros critérios de compra são 
a frescura, o preço justo e a validade. Percebeu-se que quase metade 
dos inquiridos estão dispostos a reduzir o consumo de carne, 45% estão 
dispostos a pagar mais por carne de produção sustentável e 43,9% a 
seguir uma alimentação de base vegetal, embora se tenha sublinhado que 
37% deseja continuar a comer carne sem restrições. 

O Afastamento dos Portugueses da Dieta Mediterrânica: uma Reflexão Sociológica
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Nesta conferência, apresentaram-se quatro versões relativas à frescura 
alimentar. A frescura sensorial, em que a frescura/qualidade dos 
alimentos é avaliada pelo sabor, aparência, sensação, cheiros e até 
mesmo sons. A frescura técnica, que trata de fornecer consistentemente 
alimentos que atendam aos padrões de qualidade desejados, 
disponibilizando-os no estado ideal. Já no caso da frescura temporal, a 
comida fresca é perecível e, portanto, a frescura está relacionada com a 
duração dos alimentos. Finalmente, a frescura espacial refere-se à origem 
geográfica do produto, partindo-se do pressuposto que quanto mais 
próximo do local de produção, mais fresco é.  Estas quatro versões têm 
consequências a nível económico, social e ambiental. Contudo, sendo 
o conceito maleável, instável e flexível, entendeu-se que se deve pensar 
em formas diferentes de colocar em prática a frescura alimentar, de 
forma a ter resultados mais interessantes a nível da saúde, da economia, 
do ambiente e da sociedade, alinhando com os padrões e qualidades 
subjacentes à Dieta Mediterrânica.

Assim, foi possível concluir que, em vez de pensar no que é a Dieta 
Mediterrânica, a população deverá focar-se no alinhamento das 
tendências e contratendências da sua alimentação com esta dieta. Como 
tal, o enfoque deve estar na implementação de um padrão alimentar 
sujeito às contingências diárias, de forma flexível e adaptável, mas que 
tem sempre no seu centro os princípios da Dieta Mediterrânica.
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Até à data, têm sido várias as tentativas para encontrar soluções com o 
objetivo de aumentar a adesão à Dieta Mediterrânica em Portugal. 

Discutiu-se este tema de forma multidisciplinar, abordando esta dieta 
desde a produção até ao momento de convívio à volta da mesa. 
Deste modo, foi importante começar por refletir sobre como é possível 
conciliar o incentivo à produção nacional, essencial para a economia, 
com a necessidade de disponibilizar os alimentos a baixo custo e de forma 
equitativa, ao mesmo tempo que se protege o ambiente. Considerou-
se que tal equilíbrio é muito difícil de se atingir e que as chaves para o 
mesmo são o conhecimento e a tecnologia. A conciliação destes fatores 
foi considerada particularmente difícil em Portugal, uma vez que as 
alterações climáticas são cada vez mais marcantes, limitando de forma 
crescente a área disponível para produção. Adicionalmente, a água para 
uso da agricultura é escassa e a população continua a crescer, estimando-
se ser necessário aumentar em mais de 70% a produção de alimentos 
em Portugal nos próximos anos. Apesar de toda a inovação tecnológica, 
ainda não foi possível resolver a insegurança alimentar, o desperdício 
alimentar e a desigualdade do acesso aos alimentos no mundo. Desta 
forma, entendeu-se necessário fazer um esforço de organização 
global, de forma a que se consiga produzir uma maior quantidade de 
alimentos a preços competitivos e acessíveis, ao mesmo tempo que se 

Mesa-Redonda:
Como Salvar a Dieta Mediterrânica?

Soberania Alimentar
António Serrano
CEO da Jerónimo Martins Agro-Alimentar

Cultura e Identidade
Jorge Botelho
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e da Administração Local
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e Combate ao Desperdício
Iva Pires
Professora associada da Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa

Sustentabilidade Ambiental
José Sá Fernandes
Vereador da Câmara Municipal de Lisboa

Pedro Graça

Diretor da Faculdade de Ciências 
da Nutrição e Alimentação da 
Universidade do Porto
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protege o ambiente e não se degradam os recursos existentes – solo, 
água, biodiversidade. Neste encontro, salientou-se que em Portugal há 
já muitos exemplos de agricultura intensiva com excelentes práticas 
de proteção dos ecossistemas, de proteção dos animais/bem-estar, 
garantindo produtos de qualidade para os consumidores. A Jerónimo 
Martins Agro-alimentar é um destes exemplos. Foi sublinhado que a 
ação do ser humano causa sempre algum impacto negativo no ambiente. 
No entanto, com o conhecimento adequado e atualizado, bem como 
com o auxílio da tecnologia, é possível minimizar este efeito e manter a 
produção de alimentos seguros, de qualidade, saborosos e sustentáveis.

Após se perceber que a inovação e a tecnologia dão esperança para 
manter, pelo menos em parte, a tradição gastronómica portuguesa, 
é interessante olhar para a Dieta Mediterrânica como um modelo 
de economia circular que efetivamente auxilia a promoção da 
sustentabilidade e da proteção do ambiente. A Dieta Mediterrânica é 
considerada o paradigma da inteligência adaptativa por ter na sua base o 
(re)aproveitamento de quase tudo o que sobra. Neste sentido, afirmou-se 
que este modelo alimentar promove efectivamente a utilização total dos 
alimentos, o que é crucial numa sociedade de abundância, em que há a 
tendência para se usar apenas uma parte dos alimentos, desperdiçando-
se o resto. Veja-se o exemplo dos frutos e hortícolas que, para além 
da polpa, possuem talos, cascas e sementes – na Dieta Mediterrânica, 
promove-se o uso de tudo isto. Um caso concreto é o da abóbora, em que 
a polpa pode ser usada para confecionar sopa enquanto a casca para dar 
origem a uma farinha para bolo.

A Dieta Mediterrânica promove também o consumo de plantas 
espontâneas como as beldroegas e as urtigas. 

Mesa-Redonda: Como Salvar a Dieta Mediterrânica?
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Este padrão alimentar é marcado por duas fases distintas: uma de 
muita abundância, na primavera/verão, com a presença de uma grande 
diversidade de hortofrutícolas, e outra, de menor abundância, no 
inverno. Em tempos de abundância, esta dieta promove a confeção de 
compotas e conservas, de forma a aumentar o tempo de vida útil destes 
alimentos perecíveis e de reduzir a escassez existente no inverno.  A Dieta 
Mediterrânica permite, deste modo, dar resposta a dois desafios sociais: 
oferecer uma alimentação saudável e acessível a uma população em 
crescimento e combater as alterações climáticas.

Entendendo a necessidade do aumento da produção agrícola, da 
redução do desperdício alimentar e do aumento da adesão à Dieta 
Mediterrânica, é obrigatório perceber como se devem organizar as 
cidades para este efeito. De que forma é que numa população cada 
vez mais citadina se pode trazer o campo para a cidade, tendo-se 
considerado que o conhecimento desta dieta e da sua cultura é a chave 
para a adesão à mesma. Entendeu-se que é fundamental comunicar e 
trabalhar em conjunto, de forma a enfrentar o problema da alimentação, 
da produção agrícola, da fome e do desperdício. Afirmou-se ainda 
que a sustentabilidade passa por saber ouvir os outros, por olhar para 
os bons exemplos, para a comunidade como um todo, por diminuir o 
desperdício alimentar não só no consumidor final mas também ao nível 
da produção agrícola, e por criar e implementar uma economia circular. 
Por exemplo, Lisboa vai começar a lavar as ruas e a regar os jardins com 
águas reutilizáveis. É assim facilmente percetível que não se pode pensar 
setorialmente, mas sim adotar uma perspetiva holística, criando políticas 
sustentáveis que abranjam diferentes áreas e que permitam manter a 
cultura e a dieta portuguesa adaptadas aos dias de hoje, sem nunca 
perder a tradição que tanto as caracteriza.  
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Tavira acolheu a promoção da Dieta Mediterrânica, tendo sido 
nomeada pela UNESCO a cidade representativa deste património 
cultural imaterial. A cidade promoveu este padrão alimentar juntando 
a economia, a contemporaneidade, a criação de emprego, a história 
milenar, a preservação da arquitetura paisagista, os hábitos alimentares e o 
conhecimento fornecido pela UNESCO. Fê-lo, através da criação de feiras 
mediterrânicas, que permitem transmitir conhecimentos à população em 
geral, mostrar aos agricultores que esta dieta ajuda a alavancar os seus 
negócios, a alertar os restaurantes para a necessidade de inovar as suas 
ementas e o sector do turismo para a divulgação deste conceito. Tavira 
desenvolveu-se, recuperou e fez evoluir a sua agricultura através, por 
exemplo, do aumento da procura por ervas aromáticas, do aparecimento 
de culturas que voltaram a ser produzidas (e que tinham sido abandonadas 
por falta de rentabilidade) e do facto de ter passado a ser possível escoar 
produtos. A Dieta Mediterrânica é um conceito de referência europeu e, 
nesta conferência, foi anunciado que esta cidade algarvia, enquanto urbe 
de presente e de futuro, está a implementar no seu centro agrário uma área 
de 28 hectares dedicada à inovação, experimentação, distribuição, cultura 
e educação sobre Dieta Mediterrânica.

Contudo, apesar da população reconhecer o padrão alimentar 
mediterrânico como saudável e sustentável, cerca de 70% dos portugueses 
não aderem a esta dieta diariamente. De forma a poder reverter esta 
situação, entendeu-se ser necessário um trabalho coletivo feito através de 
parcerias, e que necessita de anos para ter efeitos a longo prazo. Para além 
disso, afirmou-se que a educação é fundamental e que a produção agrícola, 
especialmente a de produtos de tipo mediterrânico, deve aumentar. Assim 
sendo, a receita para ampliar a adesão a este padrão passa por envolver 
toda a sociedade. 

Mesa-Redonda: Como Salvar a Dieta Mediterrânica?
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Nesta conferência referiu-se que a redução do desperdício alimentar, 
promovido pela Dieta Mediterrânica, deve ser um compromisso em 
todos os segmentos da cadeia de valor. Para além disso, considerou-
se que, para reforçar a adesão a este padrão alimentar é necessário 
comunicar, transmitir conhecimentos e educar para a saúde, em todos os 
setores da população. Salientou-se ainda que se deve investir na educação 
nas escolas, de forma a que as crianças e os adolescentes possam, no 
futuro, fazer escolhas mais corretas e mais conscientes. Promoveu-se a 
importância da atividade física e sugeriu-se tornar a Dieta Mediterrânica 
a “nova moda” de Portugal. Tornar mais apelativo e atrativo este padrão 
alimentar poderá contribuir para aumentar a adesão dos portugueses à 
Dieta Mediterrânica à portuguesa. 
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Considerações Finais

Pedro Graça
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A Conferência “Dieta Mediterrânica à Portuguesa” foi considerada um 
momento importante em que se discutiu ciência baseada em evidência, 
algo que, atualmente, é tantas vezes posto em causa.

Como considerações finais deste encontro começou-se por referir que 
Portugal, apesar de pequeno, é extraordinariamente diverso, tal como 
a Dieta Mediterrânica. Afinal, o mar Mediterrâneo foi desde sempre a 
“autoestrada da humanidade”, promovendo a troca de experiências e 
o convívio entre povos. Foi ressaltado que este padrão alimentar não é 
vivido só a norte do Mediterrâneo, mas também a sul, o que contribui 
para o princípio de diversidade desta dieta.

A Dieta Mediterrânica foi apresentada como estando associada a 
diferentes benefícios na saúde dos indivíduos, salientando-se o facto 
de ser protetora não só de doenças crónicas como também de doenças 
infeciosas, uma vez que a Dieta Mediterrânica promove o reforço do 
sistema imunitário do indivíduo e pode contribuir para reduzir processos 
inflamatórios, impedindo ou atrasando o aparecimento destas doenças.

Nesta conferência foram apresentados, pela primeira vez, dados de um 
estudo muito recente a nível nacional que demonstra uma mudança de 
paradigma. 

Pedro Graça

Diretor da Faculdade de Ciências 
da Nutrição e Alimentação da 
Universidade do Porto

Considerações Finais
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A Dieta Mediterrânica, tradicional do mundo rural e interior, parece 
ter agora uma maior adesão pela população citadina, particularmente 
mulheres com elevados níveis de escolaridade. Já os homens com menor 
nível de escolaridade e, curiosamente, os hipertensos e diabéticos, são 
os que parecem aderir menos a padrões alimentares saudáveis. É fácil 
de entender a urgência em promover a equidade e igualdade social, de 
maneira a que a Dieta Mediterrânica não se transforme num modo de 
vida que apenas alguns possam pagar e usufruir, devendo ser acessível a 
toda a população. Importou ainda refletir, sociologicamente, sobre quais 
os motivos que levam à não adesão da Dieta Mediterrânica e, por outro 
lado, como poderemos aumentar a adesão dos portugueses. É certo que 
sem horários laborais adequados, nem tempo para cozinhar e para o 
convívio social, não é possível aderir a este padrão.

Deste modo, a conferência “Dieta Mediterrânica à Portuguesa” permitiu 
concluir que esta dieta é um património diversificado, que reúne a cultura 
e o ambiente, que promove a economia circular e vai muito para além 
disso, tendo inclusive efeitos positivos na saúde. É, também, considerada 
Património Cultural Imaterial da Humanidade, representando uma 
sociedade que ouve, que constrói e que debate à volta da mesa, sem se 
esconder atrás das redes sociais. No entanto, foi fulcral perceber que, para 
sobreviver, a Dieta Mediterrânica não se pode agarrar à tradição, tendo 
que se reinventar com o auxílio da tecnologia. Este padrão alimentar é, 
de certa forma, uma ideia política de verdade e relacionamento entre 
pessoas diferentes e entre culturas diferentes, uma diversidade da qual 
não podemos prescindir.

Considerações Finais
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