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ALIMENTAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

De modo a melhorar o futuro do planeta, tornando-o mais verde e limpo, a Organização das 

Nações Unidas lançou a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável até 2030. Foram 

definidos 17 objetivos, que pretendem impulsionar e restituir um planeta mais saudável às 

gerações futuras. Nestes objetivos, também se contemplam assuntos alusivos aos Direitos 

do Homem como, por exemplo, a erradicação da fome e a diminuição de conflitos. No 

âmbito da sustentabilidade alimentar, a Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO) apresentou cinco eixos principais para desenvolver o 

tema. Deste modo, a Associação Portuguesa de Nutrição (APN) desenvolveu este e-book 

como um meio para a reflexão a respeito da sustentabilidade alimentar e da importância 

desta na alimentação diária dos cidadãos. 

 

 

 

 

FACTOS E NÚMEROS 

Em 2050, a população será superior a 9 biliões e, como tal, será necessário produzir mais 

60% de alimentos.  

• A população mundial gasta o equivalente a 1,6 planetas. Caso a sociedade continue a 

registar este ritmo de consumo, até 2030 terá sido gasto o equivalente a 2 planetas Terra.  

• Cerca de 1/3 dos alimentos produzidos não é consumido, o que corresponde a 1,3 biliões 

de toneladas por ano.  

• As perdas alimentares e o desperdício alimentar são responsáveis pela emissão de 8% 

dos gases de efeito de estufa.  
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• São produzidos 263 milhões de toneladas de carne por ano no mundo, sendo 20% desta 

quantidade perdida ou desperdiçada.  

• As perdas alimentares aumentam as emissões de gás de estufa, uma vez que 

correspondem a um gasto de recursos utilizados (p.e. água, energia).  

• Há 900 milhões de pessoas que passam fome em todo o mundo e 1,9 biliões sofrem de 

excesso de peso.  

• Os portugueses consomem mais alimentos de origem animal do que de origem vegetal.  

• Mais de 3,5 milhões de portugueses (34% da população) têm um consumo de carne 

superior a 100 g/dia.  

 • São necessários cerca de 2000 a 5000 L de água para produzir os alimentos consumidos, 

diariamente, por uma pessoa.  

• As reservas de água doce são um recurso esgotável, não chegando a 700 biliões de 

pessoas no mundo.  

• Cerca de 660 a 820 milhões de pessoas (trabalhadores e famílias) dependem da pesca 

como alimento e fonte de rendimento.  

 

 

• Cada pessoa consome, aproximadamente, 20 Kg de peixe por ano, o que equivale a mais 

10 Kg do que há 57 anos.  

• A produção agrícola utiliza na irrigação cerca de 7,4 triliões de litros de água, num dia  

• Os produtos hortícolas (16,7%) e a fruta (14,7%) são os alimentos biológicos mais 

consumidos pelos portugueses.  

• Entre 1990 e 2015, perderam-se, mundialmente, 129 milhões de hectares de floresta.  

• O plástico é o material de embalagem mais utilizado pelos portugueses (71,2% dos 

materiais reportados), seguido pelo vidro (9,4%).  

• O ano de 2015 foi considerado o ano mais quente pelas Nações Unidas.  
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• A partir do século XX, as temperaturas durante o inverno no Alasca e no Canadá 

aumentaram entre 3 °C a 4 °C.  

• A espessura do Ártico diminuiu, aproximadamente, 40% nos últimos 30 anos. 

• Em 2017, verificou-se o dia (2 de agosto) em que mais cedo se atingiu o “Dia da 

Sobrecarga da Terra”, no qual se estima que a procura de recursos já tenha excedido a 

capacidade que o planeta tem para regenerar este ano.  

• A acidez dos oceanos tem aumentado devido à absorção das emissões de CO2, o que 

afeta o estado dos recifes de coral.  

• Desde 2006, a China é o país com maior número de emissões de CO2, ultrapassando os 

Estados Unidos da América.  

• A pecuária é uma das principais causas para a produção e emissão de gases metano 

(CH4) e óxido nitroso (N2O). 

• A utilização de fertilizantes nos solos contribui com 79% das emissões de N2O.  

 

 

 

 

O QUE É O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL?  

De acordo com a FAO (1989), o desenvolvimento sustentável consiste na gestão e 

conservação dos recursos naturais e na orientação da mudança tecnológica e institucional, 

de forma a assegurar a satisfação contínua das necessidades das gerações atuais e 

futuras. O desenvolvimento sustentável (nos setores da agricultura, da silvicultura e das 

pescas) conserva a terra, a água e os recursos genéticos das plantas e animais; é 

ambientalmente não degradante, tecnicamente apropriado, economicamente viável e 

socialmente sustentável.  

 

O QUE É A SUSTENTABILIDADE?  
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O conceito de sustentabilidade foi construído com base na definição de desenvolvimento 

sustentável. Deste modo, a FAO refere que a sustentabilidade consiste em práticas que 

permitem garantir os direitos do homem, satisfazendo as necessidades presentes e futuras, 

sem causar danos irreversíveis no ecossistema e sem comprometer o futuro das gerações 

vindouras. O conceito de sustentabilidade é um conceito multidimensional que engloba a 

integridade ambiental, o bem-estar social, a resiliência económica e a boa governação. 

 

O QUE É UM ALIMENTO SUSTENTÁVEL?  

É um alimento:  

• produzido com recurso a métodos de produção que respeitam o ambiente e os animais;  

• local e sazonal adquirido diretamente aos produtores;  

• não processado, de modo a minimizar a quantidade de recursos utilizados (p.e. água, 

combustível);  

• que respeita o bem-estar do ambiente, dos animais, dos produtores e dos consumidores.  

 

 

 

O QUE É UMA DIETA SUSTENTÁVEL?  

Segundo a definição da FAO (2015), uma dieta sustentável tem baixo impacto ambiental e 

contribui para a segurança alimentar e nutricional da população, assim como para o seu 

estado de saúde, tanto no presente como no futuro. As dietas sustentáveis protegem e 

respeitam a biodiversidade e o ecossistema; além de que permitem otimizar os recursos 

naturais e humanos. Para além disso, uma dieta sustentável é culturalmente aceite, 

nutricionalmente adequada, acessível pela população, segura e economicamente justa. 
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