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Promoção da Alimentação Saudável: “Eu escolho comer bem!” 
 
Há algumas Ementas Informativas atrás, partilhamos que o Programa 

Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS) para 

2022 a 2030, se encontrava em consulta pública, e apelamos à 

participação de todos. No início deste mês, as linhas de orientação 

estratégica finais foram publicadas pela Direção-Geral da Saúde. 

Dedicamos assim a Ementa Informativa desta semana, a destacar 

alguns aspetos do documento que visam diretamente a população 

infantil e juvenil. 
A situação atual, exemplos: 
Sabia que se estima que, nos próximos anos, a alimentação inadequada possa ultrapassar o tabaco no 

ranking dos fatores de risco modificáveis que mais condicionam a carga da doença em Portugal?  

A alimentação inadequada é uma das principais causas evitáveis das doenças crónicas não transmissíveis  

como a obesidade, as doenças oncológicas, as doenças cérebro-cardiovasculares e a diabetes mellitus tipo 2. 
E os dados são preocupantes. O último Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física (IAN-AF) de 2015-

2016 mostrou que: 
>> 56% da população portuguesa não consome ≥ 400 g/dia de fruta e hortícolas (consumo 

recomendado), sendo estes valores especialmente preocupantes no grupo das crianças e dos 

adolescentes, de 72% e 78%, respetivamente. 
>> em contrapartida, 24% da população portuguesa tem um consumo de açúcares livres superior ao 

recomendado e, uma vez mais, estes dados pioram significativamente nas crianças e adolescentes, em 

que esta percentagem ultrapassa os 40%; 
>> 42% dos adolescentes têm um consumo diário de ≥ 220 g/dia de refrigerantes e/ou néctares, 

bebidas desaconselhadas para um consumo regular. 
A situação desejável, algumas prioridades: 
Para o PNPAS, o futuro deve garantir que “os cidadãos sejam capazes de tomar decisões informadas 

acerca dos alimentos e práticas culinárias saudáveis e estejam mais capacitados e motivados para 

fazerem escolhas alimentares saudáveis.”. E em que consistem essas escolhas? Destacamos três que 

podem fazer muita diferença na saúde, presente e futura, das nossas crianças e adolescentes: 
>>  a redução do consumo de sal e açúcar, nomeadamente dos alimentos que mais contribuem com 

os mesmos; 
>>  o aumento do conhecimento sobre os princípios da Dieta Mediterrânica e a adesão à mesma; 
>>  a redução do consumo de alimentos não saudáveis, nomeadamente aqueles que não constam na 

Roda dos Alimentos. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Campanha: “Eu escolho comer bem!” 
O PNPAS lançou nas redes sociais da Direção-Geral da Saúde, a campanha “Eu escolho comer bem!” como 

um pontapé de saída para passar do plano à prática. Sugerimos que acompanhe a mesma, e a divulgue e 

discuta com o/a seu/a educando/a, alertando-o/a para a importância de consultar fontes fidedignas de 

informação sobre alimentação. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonte:  PROGRAMA NACIONAL PARA A PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 2022-2030, MINISTÉRIO DA SAÚDE , DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE, PNPAS: 

https://nutrimento.pt/activeapp/wp-content/uploads/2022/10/PNPAS2022_2030_VF.pdf.  
Privilegie as fontes fidedignas de informação sobre nutrição e alimentação. Sugerimos a consulta regular de:  https://nutrimento.pt/  


