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C ONVERSAS     À    V OLTA     DO    P RATO    C ERTO   
C ONCLUSÕES     E     CONTRIBUTOS     DAS    M ESAS    R EDONDAS   

Os  princípios  do  es�lo  de  vida  Mediterrânico  estão  patentes  em  tudo  o  que  a  equipa                 
e  a  parceria  Prato  Certo  desenvolvem.  Neste  sen�do,  dadas  as  novas  condições              
sociais,   optamos   por   nos   sentar   todos   em   redor   na   mesa,   ainda   que   virtual.     

A  convivialidade  à  mesa  permi�u-nos  estreitar  laços,  par�lhar  obstáculos  e            
oportunidades  que  a  pandemia  trouxe  para  a  vida  do  projeto  e  para  a  vida  dos  seus                  
parceiros.     

Nesta  reunião  “familiar”,  sentaram-se  à  mesa  os  municípios  de:  Albufeira,  Castro             
Marim,  Faro,  Lagoa,  Lagos,  Loulé,  São  Brás  de  Alportel,  Silves,  Tavira  e  Vila  do  Bispo.                 
E  ainda  o  parceiro  Lima  com  Pimenta  e  as  ins�tuições:  Banco  Alimentar  Contra  a                

Fome  do  Algarve,  AMAL  (Comunidade  Intermunicipal  do  Algarve,  Deco  (Defesa  do             
Consumidor)   e   DRAP   (Direção   Regional   da   Agricultura   e   Pescas).   

2020  foi  um  ano  desafiante  em  todas  as  áreas.   Uma  pandemia  mundial  trouxe  ao  de                  

cima  as  fragilidades  dos  sistemas  de  saúde,  económicos  e  sociais  e  as  desigualdades               
sociais   ficaram   ainda   mais   evidentes.     

Existem  cada  vez  mais  famílias  a  necessitar  de  apoio  alimentar,  como  podemos              
comprovar  pelos  números  apresentados  pelo  Banco  Alimentar  Contra  a  Fome  do             

Algarve:  desde  o  início  da  pandemia  o  número  de  agregados  familiares  a  solicitar               
apoio   alimentar   aumentaram   de   16.000   para   20.000.     

As  famílias  ficaram  mais  carentes  e  surge  agora  um  grupo  de  indivíduos  de  classe                

média  e  alta  que,  confrontados  com  a  nova  realidade  de  desemprego  e   Lay-off  se                
veem   obrigados   a   resignificar   e   a   proceder   a   mudanças   estruturais   no   seu   dia-a-dia.   

Embora  se  �vesse  reforçado  a  necessidade  de  con�nuidade  do  trabalho  junto  dos              
grupos  vulneráveis  com  as  famílias  com  as  quais  já  trabalhavam,  foi  sublinhada  a               

necessidade  de  um  apoio  mais  específico  para  as  novas  famílias  subjugadas  pela              
nova   crise   sanitária   e   consequentemente   económica.   
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Os  “novos  desfavorecidos”  não  têm  estrutura  para  o  ajuste  rápido  a  este  decréscimo               
de  qualidade  de  vida  e  veem-se,  numa  situação  desafiadora.  Efe�vamente,  o             
carácter  súbito  da  alteração  das  condições  sócio-económicas  de  muitos  cidadãos            

traz  à  tona  a  importância  das  competências  de  gestão  económica  familiar,  forçando              
muitas  famílias  a  uma  necessária  revisão  de  custos  dada  a  acentuada  diminuição  de               

ganhos  derivada  da  perda  de  emprego  e/ou  de  condições  remuneratórias  mais             
benéficas.   

A  tomada  de  consciência  da  sua  condição  atual,  a  vergonha  da  exposição,  o               
desconhecimento  dos  instrumentos  e  ins�tuições  de  apoio  existentes,  leva  a  que             

muitos   ainda   não   estejam   a   aceder   ao   apoio   alimentar   que   necessitam.   

Paralelamente,  é  de  suma  importância  desenvolver  novas  formas  de  capacitar  a             
população  para  a  o�mização  dos  recursos  alimentares  que  lhes  forem  acessíveis,             

nomeadamente  pela  sensibilização  para  as  questões  ligadas  à  sazonalidade  dos            
produtos  (com  impacto  directo  sobre  os  seus  custos  e  qualidade)  e  à  sua  reu�lização                
(com  impacto  direto  sobre  a  diminuição  do  desperdício  e  o  aumento  da  capacidade               

de  rentabilização  dos  bens  alimentares).  Urge,  efe�vamente,  con�nuar  a  capacitar            
os  portugueses  a  sociedade  portuguesa  para  uma  gestão  mais  eficiente  dos             
processos   de   compra,   u�lização   e   consumo   de   alimentos.   

A  promoção  da  dieta  mediterrânica  é  o  es�lo  de  vida  meritório  para  promover               
circuitos  curtos,  valorização  dos  produtos  e  produtores  e  educação  alimentar  de  um              
padrão   saudável   e   sustentável.   

Considerou-se  ainda  ser  de  extrema  importância  que  as  ins�tuições  se  empenhem             
no  aumento  da  literacia  alimentar  junto  dos  mais  jovens,  em  específico  as  crianças.               
Que  se  sensibilize  e  capacite  as  pessoas  em  temá�cas  como,  por  exemplo,  a               

Economia  Domés�ca  e  Economia  Circular,   o   Desperdício  Alimentar,  alimentação  para            
beneficiários  de  apoio  alimentar,  sustentabilidade  e  pegada  ecológica,          
compostagem,   entre   outros.   

É  essencial  um  trabalho  de  aproximação  das  crianças  à  terra,  à  história  dos               
alimentos,  à  realização  de  a�vidades  prá�cas:  como  preparar  as  sementeiras,            
plantar,  regar.  Explicar  a  importância  da  água  e  a  melhor  forma  de  a  u�lizarmos  sem                 
desperdício.   

As  crianças  são  os  futuros  adultos,  a  próxima  geração,  e  para  que  vejamos  alterações                
nos  hábitos,  padrões  de  vida  e  de  consumos,  temos  que  inserir  esses  temas  logo  no                 
início   das   suas   vidas.     
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Considera-se  de  suma  importância,  numa  lógica  preven�va  e  de  ação  imediata,  que              
se  repense  e  se  procure  soluções  não  só  ao  nível  do  impacto  de  uma  crise  desta                  
dimensão   sobre   as   estruturas   familiares   mas   sobre   todo   o   sistema   social.     

Capacitar  a  sociedade  para  responder  de  forma  mais  asser�va  a  uma  crise              

macroeconómica  como  a  que  vivenciamos  atualmente  implica  uma  necessária  acção            
concertada  e  mul�dimensional,  com  integração  ar�culada  de  agentes  das  várias            
áreas   sociais,   polí�cas   e   económicas.     

A  educação  alimentar  é  uma  estratégia  ac�va  de  combate  à  fome  e  desnutrição  e  de                 
promoção  da  alimentação  adequada  e  da  saúde  �sica  e  psicológica,  devendo  ser  um               

tema  de  abordagem  transversal  a  uma  sociedade  dita  evoluída.  A  consciencialização             
para  temá�cas  ligadas  à  produção,  aquisição,  transformação  e  consumo  de  bens             
alimentares  implica  necessariamente  uma  mudança  estrutural  de  modos  de           

pensamento  e  ação  que  passa  pela  sensibilização  de  todos:  desde  as  crianças,              
consumidores,   produtores,   retalhistas   ou   restauração,   por   exemplo.   

É  urgente  o  envolvimento  de  todos  os  agentes  económicos  e  sociais,  exemplo  de               

empresários  de  restauração,  hotelaria  e  comércio  de  produtos  alimentares  que            
possam  receber  incen�vos  para  doar  os  excedentes  e  os  produtos  de  data  de  limite                
próxima.     

O  foco  e  progressivo  aumento  na  qualidade  das  refeições  servidas  nas  can�nas  públicas               

promoveu  uma  maior  adesão  das  mesmas.  A  introdução  de  opção  vegetariana  nos              
refeitórios  e  restaurantes  permi�u  o  acesso  e  integração  de  mais  refeições  de              

base-vegetal   nos   hábitos   alimentares   dos   portugueses.   

Em  Portugal  o  consumo  de  frutos  e  vegetais  con�nua  a  ser  aquém  do  recomendado                

mas  certamente  que  uma  mudança  transversal  na  própria  oferta  de  mercado             
permi�rá,  a  médio  e  longo  prazo,  aproximar  os  consumidores  portugueses  de  uma              
dieta   alimentar   mais   próxima   dos   padrões   previstos   na   Dieta   Mediterrânica.   

Ainda  não  existem  previsões  para  o  fim  de  uma  crise  que  aparenta  ser  longa  e                 
insegura  e  é  necessário  munir  as  famílias  com  todas  as  ferramentas  e  instrumentos               
que   de   algum   modo   possam   minimizar   as   consequências   da   pandemia.   

De  modo  a  deixar  uma  mensagem  de  esperança,  par�lhamos  algumas  das  novas              
estratégias   que   municípios   e   IPSS   implementaram    durante   este   período.   
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São   exemplo   de   boas   prá�cas   municipais:   

★ Município  de  Faro   apostou  na  economia  local  e  circular  e   suportou  as              
entregas  de  refeições  e  bens  alimentares  ao  domicilio,  criou  um  livro  de              
receitas   de   verão   para   idosos     

★ Município  de  Lagoa  promove  o   Projecto  Crescer  +  ,  e  criou  uma  ementa               
escolar  única  com  refeições  escolares  saudáveis  e  promovendo  sessões           

educação   alimentar   nas   escolas.   
★ Município  de  Castro  Marim  disponibiliza  cheques  a  serem  trocados  em            

produtos   alimentares   no   comércio   local.     

★ Municipio  de  Tavira ,  distribuí   euro�ckets  aos  agregados  familiares          
vulneráveis   para   troca   por   alimentos   

★ Município  de  Vila  do  Bispo ,  promove  a  capacitação  de  pessoas  com  mais              
idade,  com  ajuda  dos  mais  novos  a  aderirem  às  TIC  (e  mails,  redes  sociais),               
de   forma   a   darem   con�nuidade   a   ligação   com   os   outros   

★ Município  de  Silves  protocolou  com  a  Cruz  Vermelha  a  entregas  de  cabazes              
de   ajuda   alimentar   e   na   sensibilização   nos   cuidados   básicos   da   alimentação     

★ Município  de  São  Brás  de  Alportel ,  implementou  a  “ Linha  da  Amizade ”,  que              
permite  a  ligação  entre  os  idosos  e  o  município;  recomeçaram  as  visitas  a               
idosos  para  apoio  de  bens  essenciais;  nas  zonas  mais  serranas  incen�varam             

as  trocas  de  bens  alimentares  entre  vizinhos  ou  compra  ao  produtor  local  e               
na   mercearia   local,   evitando   assim   deslocações   e   aglomerados   

Estas  estratégias  têm  vários  pontos  posi�vos,  se  por  um  lado  fomentam  a              

economia  local  e  circular,  conferem  aos  beneficiários  a  dignidade  e  o  poder  de              
escolha  na  aquisição  dos  produtos  para  o  seu  agregado  familiar,  evitando  assim  o               
desperdício  de  produtos  que  possam  ser  entregues  no  cabaz  e  que  não  sejam  do                

uso  corrente  da  família,  e  ainda  fomenta  a  alimentação  saudável  e  segura,  na               
medida  em  que  junto  do  cheque,  as  famílias  recebem  informações  e  sugestões  de               

produtos  locais,  sazonais  e  saudáveis.  O  que  poderia  ser  entendido  como  um  gesto               
de  caridade  (com  eventual  baixa  adesão  fruto  de  uma  “pobreza  envergonhada”             
comum  em  cenários  de  acentuadas  crises  económicas),  transforma-se  assim  num            

processo  dignificante  de  educação  alimentar  e  de  promoção  da  economia  local  e              
circular.   
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Também  os  nossos  parceiros  se  ajustaram  a  estas  novas  demandas  e  promovem              
projetos   exemplares   de   boas-prá�cas:     

● Banco  Alimentar  Contra  a  Fome  -  Algarve  –  Juntou  se  ao  Movimento  Unidos                
pelo   Desperdício   (movimento   an�-desperdício   alimentar)   

● DECO  Algarve  –   Decojovem  (materiais  de  educação  alimentar  sobre          
desperdício   alimentar,   orçamento   domés�co,   compostagem)   

● DRAP  –   Alimente  quem  o  Alimenta :  Plataforma  pequenos  produtores  do            
Ministério   da   Agricultura   

  

Como  reforçado  por  todos  os  intervenientes/par�cipantes  é  necessário  repensar  os            
próximos   anos   e   de   adaptar   as   ferramentas   a   esta   nova   realidade.   

Esta  pandemia  forçou  o  desenvolvimento  de  mais  parcerias  entre  os  municípios  e              
IPSS  e  similares,  de  forma  a  conseguirem  não  deixar  ninguém  para  trás,  desde  idosos                
e   à   população   em   geral   que   necessita   de   ajuda   alimentar.   
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