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“Promoção de dietas saudáveis e actividade Física”  

 
 
A experiência da Fundação Bissaya Barreto 
 
 
A Fundação Bissaya Barreto é uma instituição portuguesa, privada de utilidade pública, criada em 
Coimbra em 1958, por Bissaya Barreto (1886/1974) médico, professor da Universidade de Coimbra 
e grande filantropo do século XX em Portugal, precursor do serviço social no centro do país onde a 
Fundação tem os seus estabelecimentos e serviços sediados com especial atenção para a situação 
das crianças e das famílias desprotegidas.  
 
A Fundação Bissaya Barreto continua a desempenhar relevantes actividades na área social, tendo 
estendido essa actividade as áreas da Formação,  da Cultura, da Saúde e do Ensino e emprega 
actualmente cerca de 400 investigadores, técnicos de saúde educação e serviço social, entre outros. 
A sua sede está localizada em Coimbra no Campus da Conhecimento e do Conhecimento que se 
estende por 20 hectares. 
 
De sublinhar que a Fundação desenvolveu especialmente uma das missões emblemáticas da Obra 
Social do Prof. Doutor Bissaya Barreto, a "Obra de Protecção à Criança", que entre outras tem 
como missão a promoção da saúde e bem-estar dos mais pequenos. 
Neste âmbito a Fundação Bissaya Barreto mantém uma rede de 11 centros de apoio 
descentralizados no Centro de Portugal, entre os quais uma de ensino inclusivo e de excelência de 
ensino. 
 
Nesta rede escolar, a Fundação Bissaya Barreto oferece um Programa de Educação para a Saúde 
nas suas 11 escolas para os seus cerca de 1000 alunos, onde a nutrição e a prática de exercício físico 
são entendidas como parte integrante da aprendizagem, da formação e do desenvolvimento em 
saúde e harmonia da criança. 
 
O Programa de Alimentação Escolar tem sido desenvolvido há mais de uma década e resulta da 
experiência e da constante pesquisa e formação na área da nutrição infantil. De assinalar que a 
perspectiva cientifica da Fundação no domínio da obesidade infantil se funda actualmente na 
experiência de formação cientifica de dois anos em Inglaterra e de quatro anos no Brasil (onde os 
flagelos nutricionais tem sido uma constante e onde são desenvolvidos bons programas de 
promoção social e de saúde) que já resultaram na especial qualificação da sua Nutricionista 
coordenadora com um Doutoramento em Nutrição Infantil pela Escola Nacional de Saúde Pública 
do Ministério da Saúde brasileiro, assegurando uma visão cientificamente fundada para uma 
estratégia de combate à obesidade infantil em Portugal e assegurando, pela via da formação, a 
continuidade desta missão da Fundação Bissaya Barreto. 
 
Da mesma forma que o Prof. Doutor Bissaya Barreto esteve sempre presente no combate às 
grandes epidemias da primeira metade do Século XX, também agora a Fundação Bissaya Barreto se 
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afirma a nível nacional em Portugal como uma instituição capaz de participar no combate à 
obesidade infantil, trazendo consigo o conhecimento e a experiência positiva das actividades que 
tem promovido. 
 
As linhas base do Programa de Alimentação Escolar da Fundação Bissaya Barreto, incluem uma 
constante vigilância do estado nutricional das crianças, uma boa gestão do serviço de alimentar, 
uma prática de alimentação saudável, uma prática de exercício físico, o envolvimento da família, 
uma permanente educação alimentar às crianças.  
 
Neste processo, a participação com a comunidade tem sido particularmente importante. Para tal, a 
Fundação Bissaya Barreto dispõe de um estudo, o único em Portugal, que envolveu o pré-escolar 
da cidade de Coimbra (ca. 150.000 habitantes) i.e 73 Jardins de Infância e toda a população escolar 
dos 3 aos 6 anos, revelando nas 2400 crianças avaliadas, 32% de sobrepeso dos quais 10,5% eram 
crianças obesas. Este facto evidenciou os benefícios do Programa Alimentar Escolar, uma vez que 
nas crianças das escolas da rede da Fundação Bissaya Barreto de Coimbra, apenas foram revelados 
3% de crianças obesas. 
É de salientar, igualmente, que a pesquisa a nível regional irá prosseguir em 2006 com um estudo ao 
nível do 1º ciclo do ensino básico (crianças entre os 6 e os 10 anos ) e, na população escolar da 
Fundação Bissaya Barreto, está a decorrer no momento uma pesquisa científica para determinar 
factores de risco da obesidade infantil. 
 
Além disto, a Fundação Bissaya Barreto atenta às directrizes da Comissão Europeia, mais 
propriamente da acção da Plataforma Europeia de Dieta, Exercício Físico e Saúde, entendeu alargar 
a toda a comunidade técnica e cientifica portuguesa interessada e aprofundar a discussão da 
problemática da Obesidade Infantil, pelo seu carácter multi-factorial, com todos os intervenientes 
aos vários níveis e, em parceria com o Ministério de Educação, organizou a Conferência 
Internacional de Obesidade Infantil (www.fbb.pt/cioi) em Novembro 2005, com a presença de 
representantes da Comissão Europeia e da Organização Mundial Saúde, dos organismos 
governamentais e não governamentais portugueses, nomeadamente, das áreas Saúde, da Indústria 
Alimentar, da Publicidade Alimentar, da Segurança Alimentar, da Família, da Escola, e os média. 
 
Igualmente, numa parceria com um canal de televisão especializado em noticias da rede de cabo em 
Portugal, foram produzidos e difundidos, no ultimo trimestre de 2005, 12 programas com a 
duração media de sete minutos cada, com a finalidade de lançar o alerta sobre a obesidade infantil, 
educar, de uma forma muita acessível incluindo a possibilidade de a população portuguesa dispor 
de um sistema de atendimento do público em geral.  
Esta acção obteve altos índices de audiência e vai ser continuada, agora, através da constituição de 
uma comissão informal técnico-científica, fazendo parte da Plataforma Obesidade Online, a ser 
constituída por pesquisadores nacionais, nomeadamente nutricionistas, com experiência nesta 
matéria, com o objectivo de aliar experiências e informação, de serviço público, para contribuir para 
uma visão global e adaptada  às realidades sócio económicas da problemática da obesidade e das 
soluções adequadas à sua prevenção em Portugal 
 
 
Obesidade em Portugal 
 
No âmbito da Estratégia Comunitária para Dieta, Actividade Física e Saúde, Portugal 
encontra-se na linha da frente dos países mais interessados na sua acção, uma vez que é um dos 
estados-membros que mais sofre de obesidade. 
 
Em virtude das melhorias socio-económicas alcançadas no último quarto de século, Portugal 
obteve ganhos em saúde importantes, que o colocou a par dos seus parceiros europeus, mas a 
modernização levou também a fortes alterações no estilo de vida e a comportamentos não 
saudáveis, como mudanças de hábitos alimentares e sedentarismo, que estão na origem do perfil de 
saúde deste país.  
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Em Portugal dados de 2004 da Sociedade Portuguesa para o estudo da obesidade revelaram que 
mais de 1/3 (37%- 3831 milhões de pessoas) da nossa população tem excesso de peso e 14,5% (1,5 
milhões de pesssoas) é obesa. As doenças que se relacionam com a obesidade são também as 
principais causadores de morte, 28,3% da mortalidade portuguesa é devido às doenças cérebro – 
vasculares e à doença isquémica cardíaca para além disso 1/3 terço das mortes por cancro de mama 
(que é a 2ª causadora de morte na mulher) estão relacionados com o excesso de gordura. 
 
O fenómeno torna-se ainda mais assustador quando se refere a crianças. Segundo o relatório da 
International Obesity Task Force de 2005, Portugal é um dos países europeus com maior 
prevalência de sobrepeso e obesidade infantil, i.e. 31,5% de crianças dos 7-9 anos têm excesso de 
peso, das quais 11,3% são obesas.   
As questões actuais ligadas a mudanças no estilo de vida, na qual se inclui a nutrição e a prática de 
exercício físico, não têm tido a importância desejada no país, embora se reconheça que a boa 
nutrição traz consigo boas condições de saúde, maior resistência contra doenças, principalmente, as 
do padrão actual e maior expectativa de vida. Mesmo se reconhecendo que o país que investir em 
nutrição terá como resultado uma vida média mais longa e produtiva para os seus cidadãos, menos 
despesas na saúde e na doença, maior capacidade de trabalho e maior produtividade individual e 
colectiva, a verdade é que os esforços para a promoção da saúde nestas questões ainda não 
encontraram a ressonância adequada. É verdade que existe o Programa Nacional de Combate à 
Obesidade, previsto no Plano Nacional de Saúde 2004 -2010, que tem levado a cabo algumas 
iniciativas como a instituição do Dia Nacional de Combate à Obesidade, mas não tem havido 
decisão política para um investimento prioritário nesta área, não existe uma política alimentar 
portuguesa, a promoção de estilos de vida saudáveis em Portugal ainda é limitada, o que para muito 
deve contribuir a inexistência de um sistema de vigilância alimentar e nutricional em Portugal e, por 
último, as interacções entre os agentes interessados do sector agro-alimentar português ainda são 
deficientes.  
A resposta a este Green Paper é assim com base na situação nutricional portuguesa e na  
experiência de todas as iniciativas que a Fundação Bissaya Barreto tem desempenhado no combate 
à obesidade, designadamente a  infantil.  
 
 
 
Questões do Green Paper 
 
 
 
IV- STRUCTURE AND TOOLS AT COMMUNITY LEVEL 
IV3. Health across EU policies 
(Questions of page 6) 
 
- Quais são as concretas contribuições que as políticas comunitárias devem fazer de forma a promover 
dietas saudáveis e actividade física a criar ambientes que façam ter escolhas fáceis e saudáveis? 
 
-Que medidas nacionais ou locais podem contribuir para melhorar a atracção, disponibilidade, 
acessibilidade e preço de frutas e legumes? 
 
- Em que áreas relacionadas com a nutrição, actividade física, doenças relacionadas e comportamento 
alimentar é necessário mais pesquisa? 

 
 
As políticas comunitárias devem, acima de tudo, fortalecer alianças entre agentes envolvidos no 
combate às doenças da actualidade, como é a obesidade. A agricultura, a saúde, o ambiente, a 
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cultura, a educação, a indústria e publicidade alimentar, os média, devem combinar estratégias numa 
sinergia única e estar atentos à legislação local, regional, nacional e europeia, para que sempre que 
esta seja revista, assegurem os objectivos propostos nas políticas de saúde.  

Esta aliança tem se tornado um desafio, especialmente em Portugal, os programas de saúde não tem 
sido eficazmente disseminados e as parcerias, em todos os níveis da sua estrutura comunitária, não 
se encontram totalmente consolidadas. Em primeiro lugar, os profissionais que levam a campo as 
directrizes de programas instituídos, devem estar devidamente alinhados e informados para que o 
esforço não seja em vão, mas a verdade é que muitos destes profissionais, não conseguem efectivar 
as suas actividades, alegando não sentirem ressonância por parte do resto da comunidade ou falta 
de tempo e excesso de trabalho sem um remuneração à altura. Da motivação à prática, a distância 
prende-se, sobretudo, com a intencionalidade de partilhar saberes e poderes. 

Harmonizar interesses e capacidades de resposta tem assim constituído um desafio. Torna-se, por 
isso, de imperativa importância, que as políticas comuns estejam perfeitamente definidas, ao nível 
europeu, nacional, regional e local, com uma estratégia clara e objectiva definindo responsabilidades 
de todos os intervenientes para que a promoção da saúde seja definitivamente efectivada.  

Para tal, é de suma importância vigiar constantemente as tendências populacionais, de nutrição e 
actividade física, saudáveis e continuar a desenvolver bases científicas para a acção através de, entre 
outras, trocas de experiências dentro da Europa. Nesta questão ainda é bastante deficitária a 
identificação e o peso dos factores de risco  no processo de obesidade. As políticas de saúde devem 
por isso afastar-se de iniciativas simples em optar por “educação saudável”, em vez disso terem 
uma abordagem estruturada identificando as principais forças e os processos que estão 
subentendidos ao corrente “ambiente tóxico”. 

Principalmente em Portugal, onde a pesquisa na área da Nutrição é muito escassa, há a urgente 
necessidade em conhecer não só o perfil de saúde e do estado nutricional de crianças, mas conhecer 
em concreto o peso da família (ambiental e genético), a prática de actividade física ao nível infantil, 
a obesogenicidade do ambiente, a influência da escola e o conhecimento nesta matéria dos 
professores e educadores, o efeito da publicidade alimentar nas crianças, o conhecimento em 
nutrição e actividade física dos profissionais de saúde que, só depois de estarem perfeitamente 
identificados, é que podem subsidiar programas e políticas. 

A título de exemplo, a Fundação Bissaya Barreto, desenvolve nos seus 10 jardins-de-infância, uma 
pesquisa científica, para identificar factores de risco da obesidade infantil. Os objectivos deste 
estudo incluem a validação de um questionário alimentar para crianças dos 3 aos 6 anos e a 
definição clara do conhecimento em nutrição dos educadores, do conhecimento e da prática de 
uma alimentação saudável e de actividade física, da família e das crianças.  

São medidas como estas que permitem, ao nível comunitário, desenvolver políticas e campanhas 
que corrijam os desvios e promovam hábitos de vida saudáveis. Nesse sentido, torna-se imperativo 
assegurar que os profissionais de saúde e educação tenham reconhecida qualificação nesta área, para 
poderem dar, num base de rotina, aconselhamento prático aos seus utentes e famílias dos benefícios 
de uma dieta saudável e da prática de actividade física. O encorajamento deve também ser feito ao 
nível dos agentes da cadeia agro-alimentar, que estão na posição de promover estilos de vida 
saudáveis (ex. produtores alimentares, distribuidores, caterers, etc.), a tomarem iniciativas para este 
fim, ou através de acções voluntárias ou através de acordos. A título de exemplo os produtores de 
fruta e legumes podem desenvolver iniciativas de campanhas publicitárias das vantagens 
nutricionais destes alimentos e inclusivamente persuadir o governo a oferecer, nas escolas, estes 
alimentos gratuitamente da mesma forma que se faz com o leite escolar.  

 
 
 

IV4.Public Health Action Programme 
(Questions of page 7) 
 
O programa apoia actividades com o objectivo de colectar dados em relação à epidemiologia da 
obesidade e em relação às questões do comportamento. O Programa prepara uma série de 
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indicadores de estado de saúde, incluindo na área do consumo alimentar, actividade física e 
obesidade. 
 
O programa também apoia projectos pan-europeus cujo objecto seja a promoção de hábitos 
alimentares saudáveis e actividade física, com perspectivas ambientais. 
 
A Comissão propõe um novo Programa de Saúde e Protecção de Consumo, com um grande 
enfoque na promoção e prevenção da nutrição e actividade física. 
 
- Como se pode melhorar a comparabilidade de dados em obesidade, com particular interesse em saber a 
distribuição desta condição ao nível geográfico e socio-económico? 
 
- Como é que se pode aumentar o alerta do público em geral, dos governantes, dos media, dos profissionais 
de saúde para esta questão?  
 
-Quais são os canais de disseminação da evidência existente 

 
Diferentes organismos internacionais vêm preconizando a necessidade da implementação de 
sistemas de vigilância alimentar e nutricional apontando-os como um instrumento capaz de 
subsidiar políticas e programas de diversos sectores governamentais.  

Cita-se, como exemplo, o SISVAN que é um sistema de vigilância alimentar e nutricional em 
função no Brasil e que mesmo apresentando limitações operacionais, nomeadamente a sua 
articulação restrita ao Sector da Saúde e dirigido principalmente a crianças menores de 5 anos, tem 
sido um meio de divulgação de informações importantes, que tem subsidiado políticas 
governamentais. A proposta deste sistema de informações, formalizada em 1974 no Brasil, teve 
como base a arte do conhecimento da área de alimentação e nutrição daquele país, que desde 1915, 
através de comissões de pesquisa ligadas ao campo da alimentação e nutrição direccionadas para as 
necessidades alimentares do ser humano, fomentaram a importância de se substituir informações 
não científicas e estudos desagregados, complexos e extensos, por um sistema que conhecesse o 
perfil nutricional das populações, suas tendências e seus determinantes, através de procedimentos 
menos minuciosos, porém mais rápidos e baratos.  

 
Ao nível da Europa, há uma urgente necessidade em desenvolver um adequado sistema de 
monitorização e vigilância que assegure que as tendências futuras de sobrepeso e obesidade sejam 
efectivamente avaliadas e onde se obtenham resultados devidamente medidos, através de 
metodologias apropriadas de base científica. A vantagem de se criar um sistema único é que se cria 
informação validada e uniforme de todos os estados-membros que permite uma melhor 
comparabilidade entre eles e uma adequada e mais ajustada intervenção em saúde pública. 
 
Em Portugal, principalmente ao nível da infância, é escassa a informação de base científica que 
identifique claramente o estado nutricional infantil o que torna difícil o desenho de programas 
ajustados. É de salientar, que a Fundação Bissaya Barreto foi praticamente a única a produzir 
informação nutricional das crianças pré-escolares e irá lançar este ano uma comissão informal 
técnico-científica de pesquisadores da área de nutrição, por forma a agregar informação nutricional 
infantil, de base científica e metodologicamente rigorosa, de todo o país para suprir a lacuna 
mencionada. No entanto uma pesquisa a nível nacional, principalmente ao nível da infância, 
continua a ser uma grande exigência.  
  
Uma vez bem identificado o estado de saúde das populações e seus factores de risco, as políticas 
podem ser definidas tendo em conta as características sociais, económicas, geográfica, culturais de 
cada país, e, mais importante do que as iniciativas governamentais, será o envolvimento da 
comunidade a todos os níveis, quer com os serviços públicos, quer com os serviços privados, para 
alertar e lidar com os problemas da sua saúde. 
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As iniciativas comunitárias, devem acima de tudo identificar claramente a “toxicidade” do seu 
ambiente e criar formas ajustadas de promoção de ambientes e estilos de vida saudáveis dos seus 
cidadãos. A escola, os serviços de saúde e os média, são a melhor forma de disseminar a informação 
e alertar a população para a promoção de estilos de vida saudáveis, mas os cidadãos também devem 
se responsabilizar individualmente na procura de informação e de ajuda. Exemplos deste tipo de 
actividades podem incluir a formação de grupos que se auto ajudem, principalmente aqueles cujos 
os factores de risco estão aumentados (famílias obesas por exemplo), a educação por profissionais 
qualificados e a partilha de informação por forma a que cada cidadão identifique os seus riscos e se 
responsabilize, desde logo, a reduzi-los.  
 
Os média, principalmente a televisão, podem contribuir para alterar comportamentos através de 
modelos que as pessoas se identifiquem ou gostariam de se identificar. Por exemplo no Brasil, 
principalmente nos programas que se tornaram tendência como os de “gossip” é comum verem-se 
artistas a falar não só das suas vidas, mas também de hábitos saudáveis que têm como a prática de 
exercício físico e de alimentação saudável (receitas culinárias de refeições saudáveis e rápidas), que 
conseguem integrar nos seus estilos de vida. A verdade é que esta informação além de muito 
acessível é potenciadora de criar tendências e alterações de comportamentos. 
 
V.1  Consumer Information, advertising and marketing 
V.2  Consumer Education 
(Questions of page 8) 
As Políticas de consumo permitem que a população faça escolhas informadas no que diz respeito à 
sua dieta. A informação clara e consistente, acerca do conteúdo nutricional dos produtos, e a 
educação dos consumidores conseguem ser uma fundação importante para uma escolha alimentar 
acertada. Nesse sentido a Comissão Europeia submeteu uma proposta de regulação de rótulos 
nutricionais e harmonização de regras publicitárias e de composição nutricional em relação ao sal, 
açúcar e gordura dirigidas às crianças, por ser o público mais vulnerável. 

 

- Ao providenciar informação nutricional ao consumidor, quais são os principais nutrientes e categorias de 
produtos que devem ser considerados? 

- Que tipo de educação é necessária para que os consumidores possam entender toda a informação existente 
nos rótulos nutricionais. 

- Como deve ser implementada e monitorizada a “self-regulation”. Que medidas devem ser tomadas para 
assegurar que os consumidores mais vulneráveis não sejam explorados pela publicidade? 

- Como é que os consumidores podem estar mais preparados para fazer escolhas acertadas e ajir 
efectivamente? 

- Que contributo as parcerias públicas-privadas podem dar para melhorar a educação do consumidor? 

- No campo da nutrição e actividade física, quais devem ser as mensagens chave a dar aos consumidores, 
quem e como devem ser feitas? 

 
A Industria alimentar tem tido uma cota de responsabilidade no processo da obesidade. 
 
A verdade é que a Indústria é uma actividade económica e nesse sentido tem correspondido à 
pressão da modernização das sociedades, que pela falta tempo, começaram a exigir produtos de 
pré-confeccionados e respostas alimentares rápidas e saciantes. Surgiu assim, uma gama infinita de 
produtos, na sua maioria, apelativos, de densidade energética alta com elevados teores de açúcar ou 
de gordura e sal, de paladar apetitoso e acessíveis. São, no entanto, estes alimentos que têm 
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contribuído para os novos padrões de consumo alimentar, servindo de suporte à cultura 
“snacking”, que em muito tem contribuído para o fenómeno da obesidade. 
 
Esta oferta é por sua vez veiculada pela publicidade alimentar.  É de notar, no entanto, que se tem 
assistido a uma inclusão no mercado de produtos funcionais, o que mostra o aumento de interesse 
dos cidadãos em ter respostas mais saudáveis, mas a eficácia desses produtos na saúde, ainda é 
pouco compreendida o que cria alguma confusão na hora da escolha alimentar. 
 
Em Portugal, 45% da publicidade dirigida a crianças é sobre produtos alimentares, quase sempre 
associados a formas que levam as crianças a pedir para comprar, seja por estarem em prateleiras de 
supermercados mais acessíveis, seja pelas embalagens serem divertidas e coloridas, seja por estarem 
associadas a heróis. 
A criança não tem capacidade para fazer um julgamento sobre a publicidade que vê, não distingue 
na televisão a ficção da realidade e acaba quase sempre por ceder a estes alimentos que na maioria 
das vezes não têm interesse nutricional. 
A questão da publicidade alimentar e dos conteúdos nutricionais dos alimentos deve ser 
definitivamente regulada. 
No dia 12 de Julho de 2005, o comité de Cultura e Educação do Parlamento Europeu, que é o 
principal comité a trabalhar na Directiva sobre o código de regulação de publicidade para crianças 
(TWF), pediu ao estados-membros para reduzir a publicidade a alimentos direccionados a crianças 
especialmente de junk food e confeitaria. 
 
Sabemos que em Portugal, as Indústrias Agro-alimentares têm planos de mudança e plataformas 
para incentivar estilos de vida saudáveis em crianças e jovens e foi agora apresentado o código de 
boas práticas na Comunicação Comercial para menores, mas ainda não totalmente são visíveis essas 
intenções. As empresas alimentares devem ter especial cuidado em observar as boas praticas 
nutricionais recorrendo a sistemas de autoregulação ou de consulta tecnica e cientifica e social de 
entidades como a Fundação Bissaya Barreto 
 
Quanto ao valor nutricional dos alimentos, deveria haver uma abordagem mais simplificada para 
que o público a entenda. Os requisitos legais que obrigam a que os macronutrientes estejam 
descriminados nos rótulos são muitas vezes incompreensíveis. Além disto, a relação que se faz do 
conteúdo às necessidades nutricionais diárias estão muitas vezes desajustadas.  

A solução pode passar por dividir os alimentos em grupos, em que esteja mencionado no rótulo, 
informação simplificada do tipo: alto, médio e baixo teor de gordura, açúcar e sal. Podia se utilizar 
ainda o sistema de cores: vermelho, verde e amarelo para que o consumidor reconheça rapidamente 
a importância e conteúdo daquele alimento.  

As empresas de produtos funcionais, que já contam com uma participação de 2,4%do mercado 
global de alimentos e bebidas, devem apostar mais seriamente na publicidade e esclarecimento ao 
consumidor destes produtos. A verdade, é que o interesse do consumidor em encontrar respostas 
mais saudáveis começa a crescer e a Indústria devia estar mais interessada na sua divulgação, em vez 
de continuar a maximizar as suas vendas nos produtos obesogénicos.  

Ao mesmo tempo, as Indústrias alimentares deviam ser obrigadas a divulgar aos profissionais de 
nutrição os seus novos produtos, para que aqueles os possam conhecer em primeira mão, avaliá-los 
e divulgá-los posteriormente a outros profissionais que tenham também a responsabilidade de 
educar o consumidor. As instituições de defesa dos consumidores têm feito um bom trabalho de 
análise nutricional, e de outras características, dos produtos existentes no mercado, mas a 
responsabilidade deveria partir das empresas alimentares que deviam se prontificar a esclarecer, 
sempre que solicitado, as dúvidas dos consumidores, criando, por exemplo, um número de telefone 
gratuito de esclarecimento. 

Uma outra sugestão, é deslocar os profissionais de saúde e de nutrição aos mercados locais para 
vigiar e orientar os consumidores menos informados. Da mesma forma que as empresas 
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alimentares promovem alimentos dentro dos supermercados, através de agentes, também os 
consumidores deveriam ter acesso “in loco” a mais informação, através de profissionais altamente 
qualificados na área da nutrição e alimentação. Ao mesmo tempo, os supermercados deviam estar 
mais organizados para promover alimentos saudáveis em locais mais acessíveis e mais apelativos. 
Um sistema de pontos para quem comprasse alimentos mais saudáveis, por exemplo. 
Assim, são múltiplos os canais de disseminação das mensagens sobre alimentos saudáveis e 
igualmente para a prática de exercício físico, desde que estas mensagens ao consumidor sejam 
claras, coerentes e simples Podem ser divulgadas por profissionais de saúde de educação, pelos 
média. Estes assumem um papel fundamental no que diz respeito à divulgação de informação e 
educação para a saúde. Prova disso foi o impacto observado pelos programas “SOS Obesidade 
Infantil”, patrocinados pela Fundação Bissaya Barreto, que deram um contributo relevante para 
uma sociedade mais informada mais consciente e mais interventiva em relação ás questões da 
obesidade. A educação do consumidor contribui também para a literacia publicitária e possibilita 
aos consumidores fazerem escolhas acertadas  
 
 
V3 – A focus on children and young people 
(Questions of page 9) 
As opções por um estilo de vida saudável, determinantes da saúde na idade adulta, devem ser 
iniciadas durante a infância e adolescência. É por isso vital que as crianças sejam orientadas para 
comportamentos saudáveis. As escolas são uma ferramenta importante para as intervenções de 
promoção da saúde, ao nível da nutrição e da actividade física. Ao mesmo tempo, há uma crescente 
evidência que uma dieta saudável melhora a concentração e a capacidade de aprendizagem. 

A educação de saúde deve envolver, não só a escola e a família, mas também deve ser apoiada pelos 
média, serviços de saúde, sociedade civil e sectores relevantes da indústria 

- O que podem ser considerados bons exemplos de refeições escolares com bom valor nutricional e como é 
que os pais devem ser informados a melhorar o valor nutricional das refeições em casa? 

- O que deve ser considerada uma boa prática de exercício físico em escolas numa base regular? 

- O que pode ser considerado uma boa prática de escolha alimentar saudável nas escolas, particularmente 
no que diz respeito à oferta alimentar excessiva de snacks calóricos e bebidas açucaradas? 

- Como é que os media, serviços de saúde a sociedade civil e os sectores da indústria podem interagir e 
apoiar os trabalhos das escolas? Que papéis podem os sectores públicos e privados desempenhar nesta 
questão  

 

 

O ambiente escolar é, sem dúvida, um ambiente privilegiado de educação para a saúde. É um lugar 
alegre, descontraído onde as crianças brincam e a brincar aprendem e é onde passam a maior parte 
do seu dia. Além disso, é nestas idades que as crianças são mais vulneráveis, mais atentas mais 
receptivas a novos hábitos e são excelentes mensageiros e activistas dentro das suas famílias e 
comunidades  

A alimentação faz parte da educação da criança e contribui de forma decisiva para o seu 
desenvolvimento e crescimento. É de salientar o longo trabalho e experiência da Fundação Bissaya 
Barreto que, há mais de uma década, desenvolve um Programa de Alimentação Escolar nas suas 11 
escolas e tem vindo a demonstrar que até é possível se controlar questões tão complicadas como é a 
obesidade infantil. 

Este programa desenvolve-se principalmente em 8 vertentes: vigilância nutricional infantil, gestão 
do serviço alimentar, oferta alimentar saudável e total às crianças, prática de exercício físico, 
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educação alimentar às crianças, intervenção nos casos identificados de risco, participação da família 
e parceria com a comunidade  

A avaliação contínua do estado nutricional das crianças, com metodologia validada e rigorosa, é a 
base do Programa Alimentar e permite corrigir desvios bem como averiguar o sucesso do mesmo. 
Neste Programa desenvolvem-se hábitos alimentares saudáveis, através de educação alimentar aos 
pais e aos filhos, mas também pela prática de uma alimentação saudável nas escolas. 

As crianças aprendem o básico da alimentação infantil saudável, são estimuladas a fazer uma 
escolha individual acertada dos alimentos, aprendem a rejeitar as guloseimas e os produtos de 
densidade energética alta, a entender porque é que estes alimentos são desvantajosos para a sua 
saúde, ou seja, participam efectivamente na sua alimentação. A família, por sua vez, é convidada a 
participar nessa aprendizagem, através de eventos de actividades conjuntas na escola com os seus 
filhos, e são estimulados e educados a completar esta aprendizagem em casa, não só pela troca de 
experiências, mas através de uma planificação de refeições em casa que completem a alimentação 
escolar. Uma das medidas, que se torna prática para esta planificação, é facultar aos pais as ementas 
mensais, o que lhes permite preparem e organizarem com antecedência a alimentação familiar. 

Tudo faz parte de um trabalho de equipa. Além da participação dos pais e dos professores ou 
educadores, as cozinhas estão preparadas para elaborar as refeições, o pessoal de cozinha tem 
regularmente formação profissional, os produtos são cuidadosamente seleccionados, tudo para 
garantir a segurança e higiene alimentar. As ementas são preparadas tendo em conta as necessidades 
energéticas das crianças, mas, sobretudo, vão de encontro aos gostos infantis. São divertidas cheias 
de cor, estimulam a curiosidade e o apetite. 

Sabemos que a realidade portuguesa está longe deste cenário. 

A começar se compararmos a nossa prevalência de obesidade infantil, que ronda os 3%, com as 
2400 crianças de Coimbra da mesma idade, que foram incluídas num estudo que a Fundação 
Bissaya Barreto levou a cabo, onde verificámos 10,5% de crianças obesas, verificamos que muito há 
ainda a fazer ao nível da comunidade. 

Os serviços de alimentação escolar do nosso país estão mal dirigidos, e quando estão, não tem guias 
de orientação capazes de promover estas actividades não só de educação alimentar mas de práticas 
de alimentação equilibrada e ajustada às crianças portuguesas. O pessoal tem pouca formação, as 
parcerias não se estabelecem. O programa pedagógico inclui algumas noções de alimentação 
saudável, mas as crianças não encontram nos refeitórios escolares aquilo que aprenderam na teoria. 
Os bares e as máquinas de venda apresentam frequentemente bebidas e produtos açucarados e 
salgados. Aliás, por estudos já efectuados, as escolas portuguesas não apresentam uma boa oferta 
alimentar e o estudo efectuado pela Fundação Bissaya Barreto, no pré-escolar de Coimbra, mostrou 
que os jardins de Infância tinham uma oferta alimentar monótona, pouca quantidade e variedade de 
fruta e legumes, uma utilização considerável de produtos processados (enchidos, fumados, pré-
confeccionados) e uma oferta alimentar alta em gorduras e produtos açucarados. 

Reverter o processo de obesidade infantil, através de um programa escolar, requer uma abordagem 
bem coordenada a longo prazo. Ao estabelecerem-se parcerias com sectores privados, públicos ou 
voluntários, as escolas desempenham um papel crítico em remodelar o ambiente social e físico, e 
providenciam ferramentas e estratégias práticas para ajudar as crianças e jovens a adoptar estilos de 
vida saudáveis. 

As estratégias e iniciativas no design de um bom programa escolar podem ser resumidas em 
providenciar: 

• Ambiente Escolar saudável – eventos, actividades, iniciativas elaboradas por pais, 
professores e alunos. 

• Envolvimento da Família e da Comunidade. 

• Estabelecer as necessidades e interesses locais. 
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Conhecer os aspectos culturais, gastronómicos e populares da comunidade, estimular a criatividade 
das crianças para a alimentação saudável, atribuindo-lhes responsabilidades,  facilita a aprendizagem 
nessa matéria. O envolvimento da família é fundamental como elemento integrador entre a escola e 
a criança. Neste actividades, a participação de empresas e instituições privadas que possam 
patrocinar eventos sobre alimentação saudável e possam oferecer esses alimentos, também é 
desejável.  

 

• Educação física  
Todas as crianças, desde o pré-escolar até ao 3º ciclo, devem participar em aulas de educação física 
de qualidade todos os dias. O exercício físico ajuda as crianças a manterem-se activas durante o dia, 
ao mesmo tempo que desenvolve aptidões, atitudes, auto-estima e confiança necessitada para ser 
fisicamente activo durante a sua vida. A actividade física, deve ser desenvolvida na escola, através de 
um horário específico com múltiplas actividade e desportos. Uma abordagem pode incluir a divisão 
dos alunos por níveis: para os mais avançados calendarizar 4 aulas/semana de 30 min e para os 
menos avançados 2 aulas/semana de 45 min e 1 aula/semana de 30 min. Deve, também, ser 
coordenada na escola e incentivada a educação física fora desses horários: caminhar ou usar a 
bicicleta de e para a escola, gozar o recreio, programas e clubes de actividades desportistas e aulas 
teóricas que incorporem actividade física.  

 

• Serviços de Nutrição e alimentação (oferta de alimentação saudável nas escolas)  

• Educação de Saúde de Nutrição ao pessoal Escolar (professores, educadores, 
cozinheiros etc.) 

 

Uma oferta alimentar cuidada, segura, de qualidade e saudável é uma necessidade fundamental num 
programa alimentar escolar.  

De uma maneira geral, a 1ª regra é a variedade alimentar. Só assim a criança retira dos alimentos 
todas as vantagens nutricionais que cada um oferece. Principalmente no que diz respeito à 
alimentação institucional é a melhor maneira de atender a necessidades específicas de cada criança, 
e traz vantagens uma vez que a criança se alimenta em grupo. Há algumas regras que aplicamos nas 
ementas escolares da Fundação Bissaya Barreto. São 10 semanas de ementas sem repetição. Numa 
semana damos 3 vezes carne e 2 vezes peixe e na outra 3 vezes peixe e 2 vezes carne. Os fritos 
estão limitados a 1 vez por semana principalmente para o peixe. No almoço inclui-se sempre sopa 
de legumes diferentes. Temos em atenção em oferecer sempre cor no parto da criança o que 
conseguimos através dos legumes crus, cozidos ou em forma de purés. Pelo menos 4 dos 5 dias da 
semana é fruta, no dia que resta podemos oferecer um doce de base láctea (leite creme ou arroz 
doce) ou gelatina de origem vegetal. Os lanches são muito variados, à base de leite e uma gama 
completa de iogurtes, vários tipos de pão e algumas vezes bolachas secas ou bolos caseiros.   

O ideal (como aliás acontece na escolas da Fundação Bissaya Barreto) é controlar toda a oferta 
alimentar escolar. Ou seja oferecer as merendas e as grandes refeições nos menus. Assim não 
permite uma escolha aleatória da criança. Sabemos, no entanto, que muitas escolas possuem 
cafetarias e máquinas de vendas com escolhas não saudáveis e que existem muitas cafetarias e bares 
ao redor da escola. Uma alternativa, poderá ser a atribuição de um cartão de crédito às crianças para 
que elas possam pagar as suas despesas de refeições escolares e portanto não serem tentadas a 
substituir aquele valor por refeições de cafetaria. Os bares da escola deviam providenciar snacks 
saudáveis e as crianças podiam participar na elaboração dos seus menus. Os bares deviam estar 
fechados à hora da refeição, e as máquinas só deviam vender opções saudáveis. Nas escolas 
públicas o leite, a água e uma peça de fruta deviam ser oferecidos às crianças. 

Para a formação e preparação de refeições nas escolas, as parcerias com hotéis e restaurantes a 
podem se tornar muito vantajosas. 
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• Educação de Saúde e Nutrição - coordenado com os serviços de saúde e com as 
políticas nacionais de saúde e nutrição 

 

A Educação nutricional e em saúde deve ser feita por profissionais qualificados e deve começar tão 
cedo quanto possível. A falta de uma política alimentar coerente e de um programa alimentar bem 
desenvolvido e coordenado, resulta num conhecimento fraco e confuso por parte das crianças, 
porque acabam por receber mensagens contraditórias. Vários estudos têm apontado que as crianças 
pré-escolares estão ainda mais receptivas à educação alimentar, porque, para além de não terem 
ainda bem definidos os seus hábitos alimentares e portanto estarem em fase de aprendizagem e de 
estabelecerem gostos e preferências, são muito activistas nas escolas e em casa.  

 

• Serviços de saúde (onde se pode estabelecer uma vigilância contínua do estado de 
saúde) 

• Aconselhamento e intervenção de saúde e nutrição – Usar as informações de 
pesquisas científicas 

•  Enfatizar o trabalho de equipa para maximizar a eficácia do programa 
 
O acompanhamento e a vigilância do estado de saúde e nutricional das crianças assumem um papel 
fundamental para corrigir desvios e avaliar o sucesso dos programas. Além disso os serviços de 
saúde, guiados por informações científicas e da autoavaliação escolar, podem planear intervenções 
mais efectivas, coordenar o seu trabalho com os recursos escolares e as políticas de saúde nacionais 
e europeias e coordenar a participação e o envolvimento dos pais, educadores administradores 
escolares, entre outros. 

A Fundação Bissaya Barreto está empenhada em ajudar a criar uma linha condutora de vários 
programas e partilhar a sua experiência com o resto da comunidade, ao nível nacional e ao nível 
europeu. Acredita que, através destas trocas de experiências, pode ajudar as escolas a levar a cabo 
uma série de acções concretas, no sentido de promover a saúde das crianças, seguindo o nosso 
exemplo e com isto, com certeza, ajudar a reverter o processo da obesidade infantil.  

 

V.4 Food availability, physical activity and health education at the work place 
(Questions of page 9) 
Os lugares de trabalho são potenciais para promover dietas saudáveis e actividade física. 

- Como é que os empregadores podem ter sucesso em oferecer escolhas saudáveis nas cantinas e refeitórios e 
aumentar o valor nutricional das suas refeições? 

- Que medidas devem ser encorajadas para facilitar a prática do exercício físico durante os intervalos antes 
e depois do trabalho? 

O comportamento sedentário quer no trabalho, quer em casa, é induzido através de um sem 
número de aparelhos “poupadores de energia”, quer sejam os aparelhos domésticos, os 
computadores ou a televisão. As práticas domésticas alteraram-se, principalmente, porque as 
mulheres trabalham. Ao mesmo tempo, houve uma redução grande no exercício físico, antes 
conseguido através de uma caminhada até ao local de trabalho, uma vez que a maioria das pessoas, 
agora, utiliza o transporte automóvel e, os computadores, vieram substituir a azáfama habitual que 
fazia com que as pessoas se movessem para conseguirem realizar as suas tarefas.  

Para além disso, em muitas empresas os serviços de alimentação estão entregues a cafetarias e 
restaurantes que nem sempre são os mais rigorosos em servir alimentação saudável. A iniciativa 
deverá partir dos empregadores em criarem condições ambientais saudáveis. Refeições 
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cuidadosamente preparadas e orientadas para suprir as necessidades dos funcionários farão com 
que sejam mais saudáveis, mais felizes e mais produtivos.  

A actividade física também pode ser estimulada dentro dos locais de trabalho. Podem ser mudadas 
as políticas no estacionamento para carros, ficando mais afastados do local de trabalho, pode-se 
investir em salas equipadas para actividade física e permitir que os funcionários as utilizem num 
horário específico, pode-se investir em jardinar os espaços exteriores e montar ciclovias para 
bicicletas e pode-se vigiar a saúde dos trabalhadores, oferecendo aos mais desprovidos algumas 
regalias que incluam o acesso ainda mais facilitado a estas condições.  

A este nível é de salientar a iniciativa da Fundação Bissaya Barreto que entende que, não só os 
utentes dos seus estabelecimentos devem usufruir das regalias das suas excelentes instalações, mas 
permitir que estas se estendam a todos os funcionários. Os funcionários são estimulados a 
participar nas refeições servidas nos refeitórios, a fazer sugestões e conviverem juntos à refeição. 
Também foram criadas condições gimnodesportivas de qualidade, que não só se dirigem às crianças 
e aos utentes, como podem ser utilizadas pelos funcionários.  
V.5 Building obesity and overweight prevention and treatment into health services 
(Questions of page 10) 
Os Serviços de Saúde e os profissionais de saúde são um forte potencial para melhorar o 
conhecimento que os seus utentes têm das relações entre dieta actividade física e saúde. 

- Que medidas e a que níveis são necessárias implementar para assegurar uma forte integração nos serviços 
de saúde para promoverem dietas saudáveis e actividade física? 

O tratamento de desequilíbrios nutricionais, como é a obesidade, tem uma taxa de sucesso mínima. 
Os profissionais de saúde não devem, por isso, entender o tratamento de indivíduos como o único 
meio de travar o crescimento do fenómeno da obesidade. Uma série de múltiplas abordagens deve 
ser equacionada. 

Particularmente em Portugal, os centros de saúde deviam integrar mais nutricionistas e formar 
melhor, em nutrição, os outros profissionais de saúde para que os utentes sintam segurança na 
palavra e na acção de todos os profissionais de saúde. 

Como modelos de promoção de saúde, os serviços de saúde têm a oportunidade de liderar e 
desenvolver políticas de saúde e de nutrição estabelecidas, envolvendo outras políticas e outros 
departamentos governamentais ao nível nacional e ao nível europeu. Ao mesmo tempo, deviam ser 
estes a obrigar que as mensagens a respeito de saúde, muitas vezes enganosas, veiculadas pela 
publicidade, sejam impedidas uma vez que não têm qualidade e são contraditórias, e sobretudo 
confundem as pessoas nas suas escolhas alimentares. 

Devem, também, ser os principais colaboradores da Escola através de serviços de vigilância de 
saúde, identificando os casos de risco, ao mesmo tempo que estão numa posição óptima para 
aconselhar a escola a criar um ambiente mais saudável 

 
V.6  Addressing the Obesogenic Environment 
(Questions of page 10) 
A actividade física deve ser integrada numa rotina diária. As políticas de urbanização e transportes 
devem promover esta actividade de forma segura. 

- Em que medidas as políticas publicas podem contribuir para assegurar que actividade física possa ser 
incluída nas rotinas diárias? 

- Que medidas são necessárias para promover e desenvolver ambientes que conduzam a actividade física? 
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A Prevenção da Obesidade requer uma série de estratégias envolvendo uma compreensão 
pormenorizada o ao nível do Microambiente: local de residência, local de trabalho, escola, locais 
acessíveis para a comunidade, como por exemplo os shoppings, as grandes superfícies de mercado, 
bares, restaurantes; recreação como parques, ginásios e piscinas; segurança urbana nomeadamente 
nas ruas, ciclovias e vias pedestres e ainda o acesso facilitado aos cuidados de saúde primária. 
A actividade física é considerada como um forte componente de um estilo de vida saudável. A 
aprendizagem em desenvolver o gosto pelo desporto, a prática de actividade física na escola e 
durante os tempos de lazer, bem como iniciar, o mais cedo possível, a educação de viver 
saudavelmente, torna-se de suma importância. 

Particularmente em Portugal esta situação é dramática. Os portugueses não sentem vontade de se 
exercitar: 60,2% de adultos não praticam qualquer tipo de actividade física e são os que se exercitam 
menos na Europa. Em crianças a situação não é diferente: a televisão, os vídeos e computadores 
têm contribuído de forma decisiva para a inactividade infantil e a maioria das crianças chegam às 
escolas de carro. Nas escolas são cada vez menores os espaços para a prática desportiva e os planos 
pedagógicos são muito teóricos, limitando a carga horária para a prática desportiva. Os momentos 
de lazer das crianças incluem muito tempo em casa, confinados a um quarto, pelo facto da rua não 
oferecer segurança e os pais não terem tempo para os levar a parques ou lugares apropriados para 
brincarem à vontade. 
Para contrariar esta tendência, o planeamento urbanístico deve promover algumas medidas, como 
por exemplo: planear zonas residenciais bem limitadas e que desviem as ruas de trânsito para fora 
desses espaços, que tenham espaços jardinados, seguros, bem iluminados e apetrechados com 
diversões para crianças, que possam também conter salas de ginásios comuns aos condóminos.  

Fora das zonas residenciais devem ser pensadas e reorganizadas as trajectórias dos transportes 
urbanos para que sejam facilitadas outras vias, nomeadamente as ciclovias e vias pedestres como 
acontece em Copenhaga, Barcelona ou no Rio de Janeiro, por exemplo. Estas iniciativas são 
cruciais para o estímulo em caminhar ou para andar de bicicleta. Os “walking buses” no Reino 
Unido são outro bom exemplo para a prática de exercício físico.  

Para além disto, os parques das cidades são os ambientes privilegiados, não só para o convívio da 
família, mas para a prática de exercício físico, devem por isso estar bem cuidados, iluminados, 
seguros e apetrechados. Podem também servir para a realização de eventos culturais, que se tornam 
uma forma de apelar as pessoas a virem aos parques e consequentemente se exercitarem. As praias 
são lugares que podem ser mais exploradas, não só no Verão mas também no Inverno, pois são 
óptimos locais para se realizarem eventos desportivos. 

 
V.7-  Socio-economic inequalities 
(Questions of page 10) 
A escolha alimentar é determinada por preferências individuais e por factores socio-económicos. A 
posição social, o rendimento e a educação são determinantes na dieta e na actividade física 

- Que medidas e a que nível devem ser tomadas para promover dietas saudáveis e actividade física nos 
grupos populacionais menos favorecidos? 

- Como deve ser entendida a questão “hábitos alimentares não saudáveis” comum nos grupos socio-
económicos desfavorecidos? 

 
O nível socio-económico está relacionado a um conjunto mais amplo de factores que influenciam o 
comportamento alimentar e a tendência ao sobrepeso: maior aceitação cultural da corpulência e 
sobrepeso nas classes socio-económicas e de escolaridade mais baixa, pela relação do corpo com o 
trabalho, pela associação que se faz do estereótipo de magreza com pobreza e privação; maior 
valorização da “criança gordinha” pelas mesmas razões; acesso e possibilidade de realização de 
actividade física regular reduzida nas classes de rendimento mais baixo, um passado de privação 
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podendo implicar uma compensação emocional e valorização maior de um perfil alimentar que 
produza saciedade.  
O conhecimento dos factores de riscos que envolvem os grupos socio-económicos desfavorecidos 
e o seu comportamento em relação à alimentação e actividade física é fundamental para uma 
intervenção mais ajustada. Ao nível comunitário, são estas pessoas que deveriam ter um acesso mais 
facilitado aos centros de saúde, aos profissionais de saúde e educadores para adquirirem maior 
informação sobre alimentação e actividade física e de como alterar o seu comportamento nesse 
sentido. Também devem ser estas as pessoas que devem ser mais estimuladas a participar nas 
actividades e eventos ligados à alimentação, quer na escola, quer na comunidade em geral. A sua 
participação e estímulo por estes assuntos aumentam a sua literacia e promovem a mudança para 
um comportamento mais saudável. 
V.8- Fostering an integrated and comprehensive approach  towards the Promotion of 
healthy diets and physical activity. 
(Questions of page 11) 
 
 

- Quais são os elementos mais importantes a serem considerados numa integrada e compreensiva estratégia 
para promover dietas saudáveis e actividade física? 

- Qual o papel nacional e ao nível comunitário? 

Uma coerente estratégia de promoção de escolhas saudáveis é fundamental para prevenir e tratar 
doenças crónico-degenerativas como a obesidade e doenças cardiovasculares mas deve, em 
primeiro lugar conhecer bem a população a que se destina. Sem um sistema de vigilância 
nutricional, não se podem corrigir desvios nutricionais, e não se conhecem as características daquela 
população, nomeadamente no que diz respeito a diferenças entre género, grupos etários, e estratos 
socio-económicos, hábitos adquiridos e suas tradições culturais. 
As políticas locais, regionais, nacionais e europeias devem assentar em bases sólidas que 
identifiquem claramente todas características da sua população, possam rapidamente corrigir os 
desvios e apostar seriamente na educação para a saúde.  
 
Nomeadamente no que diz respeito ao contexto socio-ambiental, no qual a criança atravessa suas 
várias etapas de vida até se consolidar como um ser social, a família e a escola assumem um papel 
de fundamental importância e são as bases para se actuar ao nível comunitário.    
 
A escola é o local privilegiado de educação para a saúde pois tem capacidade de excluir, modificar e 
atribuir influências, podendo ser responsável pela alteração do modo pelo qual as crianças reflectem 
e interagem com a realidade que as circunda. Pode até implicar que crenças e atitudes sejam 
modificadas ou consolidadas, assumindo-se como um factor facilitador de aquisição de capacidades, 
competências e comportamentos conducentes a um estilo de vida saudável. 
É no espaço escolar que as crianças passam a maior parte do dia,  por isso deve ser aproveitado não 
só para promover um ambiente saudável, mas para a prática de comportamentos saudáveis, 
nomeadamente controlando a oferta alimentar e criando espaços e rotinas de actividade física. 

A escola pode ainda ser uma instituição interlocutora com o resto da comunidade. É a mais 
próxima à família, pode interagir com os centros de saúde, recorrendo a estes para a vigilância da 
saúde,  fornecendo-lhes ao mesmo tempo directrizes em abordagens educativas mais eficazes, pode 
limitar o uso de produtos alimentares não saudáveis e contra-agir às formas enganosas da 
publicidade, pode estabelecer acordos com os transportes locais por forma a incentivar a prática de 
exercício físico, é ainda o espaço mais apropriado para incentivar à cultura ao mesmo tempo que 
tem todos os meios para desenvolver, ao nível nacional, programas uniformes e alinhados, 
facilitando a eficácia de uma estratégia bem definida de promoção de estilos de vida saudáveis. 
V.9- Recommendations for nutrients intakes and for the development of food based dietary 
guidelines 
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(Questions of page 11) 
A FAO, a OMS o Eurodiet project e a EFSA tem sido grandes consultores da Comissão Europeia 
no sentido de dar orientações e guidelines no que diz respeito a nutrientes, alimentos e segurança 
alimentar. 

- Em que medida as variações sociais e culturais e os hábitos alimentares ao nível regional e nacional 
devem ser considerados em guidelines alimentares europeias 

- Como se poderá conseguir ultrapassar o hiato entre as recomendações nutricionais e os actuais padrões de 
consumo? 

De uma forma geral, as guidelines nutricionais devem ser aquelas que supram as necessidades 
individuais para cada faixa etária. A partir daí, devem ser feitas recomendações gerais, tendo em 
conta os grupos alimentares e suas porções já consideradas para um padrão alimentar saudável. As 
variações sociais e culturais devem ser posteriormente adaptadas a estas recomendações, para que 
os planos alimentares possam ir de encontro aos gostos e aos costumes de cada comunidade. 

Nestas recomendações alimentares a descrição bem elaborada de todos os alimentos, que não 
devem ser ingeridos ou devem ser ingeridos com moderação, torna-se vantajosa para que a 
mensagem se torne bastante clara e não confunda o consumidor. 
V.10- Cooperation beyond the European Union 
(Questions of page 12) 
 

- Em que condições deve a Comunidade se envolver em trocas de experiências e na identificação das melhores 
práticas, entre países da UE e fora desta?  

Certamente que os decisores políticos de saúde dos vários países, dentro e fora da UE, podem 
aprender com as experiências uns dos outros. As conferências, os debates e as relações devem ser 
mantidas. Particularmente dos EUA a Comissão Europeia pode certamente aprender, uma vez que 
este país tem promovido uma série de políticas no combate ao flagelo da obesidade infantil, mas 
acima de tudo a Comissão Europeia deve-se preocupar com o consenso ao nível dos estados- 
membros e construir políticas que beneficiem todos os interessados o que já é uma tarefa bastante 
difícil. 
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