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Parecer OPP – Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável 2022-2030, 

publicado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses.  

 

A informação que consta deste documento, elaborado em Novembro de 2022, e na qual ele se baseia, foi 

obtida a partir de fontes que os autores consideram fiáveis. Esta publicação ou partes dela podem ser 

reproduzidas, copiadas ou transmitidas com fins não comerciais, desde que o trabalho seja 

adequadamente citado, conforme indicado abaixo.  

 

Sugestão de citação: Ordem dos Psicólogos Portugueses (2022). Parecer OPP – Programa 

Nacional de Promoção para a Promoção da Alimentação Saudável 2022-2030. Lisboa: Ordem 

dos Psicólogos Portugueses.  

 

Para mais esclarecimentos contacte Ciência e Prática Psicológicas: 
andresa.oliveira@ordemdospsicologos.pt.  
 
Ordem dos Psicólogos Portugueses Av. Fontes Pereira de Melo 19 D 1050-116 Lisboa T: +351 213 400 250 
Tlm: +351 962 703 815 www.ordemdospsicologos.pt.   
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Parecer OPP 

Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável 2022-2030 

 

Recomendações para a Acção  

 

• Considerar os contributos específicos da Ciência Psicológica, das Psicólogas e dos 

Psicólogos nas respostas aos desafios identificados no Programa Nacional para a 

Promoção da Alimentação Saudável 2022-2030, nomeadamente, criação de 

ambientes alimentares saudáveis, promoção da Literacia em Saúde e Saúde 

Psicológica, capacitação das pessoas e prevenção de todas as formas de malnutrição. 

 

• Considerar os factores psicológicos, além de todos os factores ambientais, 

biológicos, sociais, no processo de tomada de decisão alimentar, bem como os 

impactos do comportamento alimentar na Saúde Mental.  

 

• Incluir a prevenção do estigma social associado aos comportamentos alimentares e 

ao excesso de peso no PNPAS. 

 

• Duplicar o número de Psicólogos/as nos Cuidados de Saúde Primários, deve ser visto 

como uma prioridade também no que diz respeito à promoção de uma alimentação 

saudável.  

 

• Incluir o contributo dos Psicólogos/as na formação de outros profissionais no que diz 

respeito aos factores psicológicos e princípios comportamentais associados à 

mudança do comportamento alimentar. 

 

• Incluir pelo menos um/a Psicólogo/a no Conselho Científico, que possa contribuir 

para a consideração de inputs da Ciência Psicológica na implementação e avaliação 

do programa. 

 

 

 

O presente documento decorre da colocação em consulta pública do Novo Programa da 

Alimentação Saudável 2022-2030, por parte da Direcção-Geral da Saúde (DGS, 2022), para o 

qual a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) julga poder contribuir.  

 

As novas linhas de orientação para a alimentação saudável foram desenvolvidas no contexto 

do novo Plano Nacional de Saúde 2021-2030, sobre o qual a OPP também se pronunciou, tendo 

por objectivo promover o estado de saúde da população, através da actuação num dos seus 

principais determinantes – a alimentação – e de um conjunto concertado e integrado de acções 

assentes numa intervenção ao nível dos ambientes alimentares, individual e dos cuidados de 

saúde.  

https://recursos.ordemdospsicologos.pt/files/artigos/parecer_opp_plano_nacional_de_sa__de_2021_2030.pdf
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Começamos por louvar o processo de desenvolvimento do Programa Nacional para a Promoção 

da Alimentação Saudável 2022-2030 (PNPAS) que consegue integrar as recomendações de 

documentos estratégicos da OMS, EU, OCDE e uma revisão de algumas das melhores evidências 

científicas disponíveis (Anexo D e E); a avaliação da eficácia da implementação das medidas e 

acções propostas no Programa anterior (Anexo B); bem como a identificação de necessidades e 

prioridades por parte de peritos (Anexo B).    

 

O PNPAS 2022-2030 identifica ainda os principais desafios societais a enfrentar nos próximos 

anos, já sinalizados no Plano Nacional de Saúde 2021-2030: 1) a recuperação social, económica 

e de saúde; 2) a crise climática; 3) a crise energética; 4) o agravamento das desigualdades sociais; 

5) as sindemias e 6) a crise de valores e de confiança nas políticas e instituições públicas (DGS, 

2022, p. 7). 

 

O programa está estruturado em 3 eixos nucleares e 2 eixos transversais, que subscrevemos: (1) 

a criação de ambientes alimentares saudáveis, (2) a promoção da literacia em Saúde e 

capacitação da população para escolhas alimentares mais saudáveis; e (3) o reforço e 

reorientação dos serviços de Saúde para a promoção de uma alimentação saudável e para uma 

avaliação mais eficaz na melhoria do estado nutricional dos/das utentes. Os dois eixos 

transversais advogam a promoção de uma abordagem intersectorial – para colocar em prática 

a abordagem saúde em todas as políticas – e o reforço dos sistemas de informação de apoio à 

tomada de decisão alimentar e da nutrição e à monitorização e avaliação das medidas 

implementadas (DGS, 2022, p. 18). 

 

No entanto, pese embora o PNPAS revele ser um documento bastante completo, há que 

sublinhar a ausência de qualquer referência à influência dos factores psicológicos no 

comportamento alimentar, ao impacto da alimentação na Saúde Mental, da Saúde Mental na 

alimentação e ao papel da Ciência Psicológica, aos Psicólogos e Psicólogas. Consideramos esta 

ausência uma lacuna significativa pois ignora o contributo da Ciência Psicológica e dos/das 

seus/suas profissionais em áreas essenciais como a promoção da alimentação saudável e da 

literacia nesta área; a implementação de estratégias preventivas em contextos comunitários, 

laborais, escolares e de Saúde; o apoio aos e às profissionais que trabalham na área da tomada 

de decisão alimentar, e o suporte aos/às decisores/decisoras políticos/as na construção de 

políticas públicas informadas pela Ciência Psicológica  (APA, 2014; BPS, 2019). 

 

Por um lado, a investigação científica demonstra que quer aquilo que comemos quer a forma 

como comemos influencia directamente a Saúde Mental. Por exemplo, vários estudos 

associaram dietas que incluem um consumo elevado de alimentos processados e de açúcar à 

depressão (Li, Lv, Wei, Sun, Zhang, Zhang & Li, 2017). De modo semelhante, também alguns 

problemas de Saúde física associados à alimentação, como a diabetes, podem ser 

acompanhados de questões do foro psicológico (Polivy & Herman, 2005; Singh, 2014).  

 

Por outro lado, a investigação científica também demonstra que existe um conjunto de 

factores psicológicos que influenciam o comportamento alimentar, tais como as intenções, a 

percepção de controlo (percepção sobre a facilidade ou dificuldade de adoptar determinado 

comportamento) e a confiança - preditores de comportamentos alimentares saudáveis. Um dos 

muitos exemplos que o podem demonstrar é o estudo de Menozzi e colegas (2015) que concluiu 
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que as intenções e a percepção de controlo explicavam 68% do consumo de vegetais de 

estudantes italianos. Estas evidências sublinham a importância de intervenções para a 

promoção de hábitos alimentares saudávies que reduzam as barreiras percepcionadas e 

facilitem percepções de confiança no consumo de uma dieta saudável. É necessário, pois, 

integrar estes factores numa estratégica multinível, combinando-os com outros factores sociais 

e ambientais, de modo a construir programas eficazes (Hardcastle, Thogersen-Ntoumani & 

Chatzisarantis, 2015).  

 

É inegável a relevância das Psicólogas e Psicólogos enquanto parte essencial do esforço 

multidisciplinar de promover comportamentos e hábitos alimentares saudáveis, que 

melhorem a Saúde Física e Mental. Enquanto especialistas no comportamento humano, os seus 

conhecimentos e competência contribuem para que existam mudanças bem-sucedidas nos 

comportamentos alimentares, bem como para a sua manutenção.  

 

De seguida, procuramos sugerir possíveis contributos da Ciência Psicológica e dos seus 

profissionais para cada um dos Eixos do PNPAS. 

 

Eixo 1 – Proteger e Apoiar através da criação de ambientes alimentares saudáveis 

 

As escolhas e os processos de tomada de decisão relativamente à alimentação são o resultado 

de uma combinação complexa de factores biológicos, ambientais, sociais, mas também 

psicológicos (por exemplo, preferências e estímulos alimentares, experiências de adversidade, 

dificuldades e problemas de Saúde Mental, crenças sobre a alimentação ou competências 

socioemocionais) (BPS, 2019). 

 

Neste sentido, para criar ambientes alimentares saudáveis, não bastam propostas ao nível da 

legislação, marketing ou disponibilidade de alimentos em espaços públicos, é necessário 

considerar factores e experiências psicológicas, bem como o papel dos Psicólogos/as na 

promoção de processos de tomada de decisão e escolhas alimentares saudáveis. Os modelos 

provenientes da Ciência Psicológica permitem compreender a forma como a intersecção entre 

experiências de vida, factores psicológicos, biológicos, sociais e ambientais influenciam a 

tomada de decisão alimentar (BPS, 2019).  

 

A Ciência Psicológica tem estado na linha da frente deste desafio, produzindo insights 

comportamentais que facilitam escolhas alimentares saudáveis. Por exemplo, criando formas 

simplificar a informação nos rótulos (e.g., esquema de semáforo) para facilitar a sua 

compreensão (Bauer et al., 2019). 

 

Deste modo, no eixo 1, os contributos da Ciência Psicológica são relevantes para o sucesso da 

Estratégia D (Ações que promovam a redução do tamanho das porções/embalagens dos 

produtos alimentares); Estratégia E (Ações que melhorem a informação nutricional prestada aos 

consumidores nas embalagens dos produtos alimentares (ex: sistema de rotulagem nutricional 

na frente da embalagem e controlo das alegações nutricionais e de saúde) e nos locais de compra 

de alimentos, incluindo o setor da restauração (ex: informação nutricional presente nos menus) 

e os ambientes físicos e digitais.); e Estratégia F (Ações que melhorem os ambientes alimentes 

nos locais de compra, através de políticas de posicionamento dos alimentos).  



PARECER OPP – Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável 2022-2030 
 

6 

 

Eixo 2 – Informar e capacitar, para cidadãos informados e capacitados para escolhas alimentares 

saudáveis 

 

Concordarmos e sublinhamos a importância da promoção da Literacia em Saúde, capacitando 

as pessoas para a adopção de comportamentos alimentares saudáveis e para a correcção de 

comportamentos alimentares conducentes à malnutrição. Destacamos ainda o papel dos 

Psicólogos/as na promoção da Literacia nesta área; na tomada de consciência sobre crenças e 

percepções acerca de hábitos alimentares, excesso de peso e obesidade; no aumento da adesão 

à Dieta Mediterrânica; na intervenção directa com os cidadãos e cidadãs, ajudando-os a 

identificar barreiras, na sua rotina diária, que dificultam ou facilitam a mudança de 

comportamento alimentar; apoiando-os no processo de mudança de comportamento alimentar 

e promovendo sentimentos de autoeficácia – essenciais a progressos significativos. 

 

Todavia, chamamos a atenção para duas limitações no enfoque do PNPAS: 

 

1) Adquirir conhecimentos e informação para a compra, confecção e armazenamento de 

alimentos pode ser insuficiente, pois não considera a importância de outras dimensões 

e competências socioemocionais fundamentais, como a capacidade de planear, a 

autoconfiança, a motivação e as atitudes para com a alimentação.  

 

2) É necessária alguma precaução quando nos propomos a trabalhar a Literacia em Saúde 

junto das populações em situação de vulnerabilidade. A eficácia das intervenções de 

promoção em Literacia em Saúde junto destas pessoas é menor, uma vez que os seus 

comportamentos alimentares dependem mais das suas circunstâncias e contextos 

(enquanto, por exemplo, geradores de oportunidades de mudança) do que das suas 

intenções (Fernandes et al., 2014). 

 

Ainda neste eixo, cremos importante que se possa considerar acrescentar uma nota sobre a 

prevenção do estigma associado aos comportamentos alimentares. As evidências demonstram 

que o envolvimento dos/das cidadãos/cidadãs, em particular daqueles/as que mais necessitam 

de apoio, serviços/programas de promoção da Literacia em Saúde é baixo devido ao estigma 

associado aos comportamentos alimentares e ao excesso de peso (BPS, 2019).  

 

A vergonha, estigma e discriminação perpetuam os comportamentos alimentares que levam 

à malnutrição. E mesmo entre as e os profissionais de Saúde existem estigmas relativamente ao 

excesso de peso e escolhas alimentares, que afectam negativamente a forma como os serviços 

são desenhados e implementados. Por exemplo, os/as profissionais de Saúde que trabalham 

com pessoas com excesso de peso despendem menos tempo nas consultas com estes utentes, 

fazem menos intervenções e testes. Deste modo, para que todos cidadãos e cidadãs possam 

estar informados/as e capacitados/as é preciso garantir que se combate o estigma relativo ao 

excesso de peso e comportamentos alimentares – por exemplo, através de campanhas públicas 

e da formação dos/as profissionais de Saúde (BPS, 2018).  

 

Deste modo, no eixo 2, a participação das Psicólogas e dos Psicólogos é particularmente 

pertinente na Estratégia A (Ações que aumentem o conhecimento e as competências dos 

cidadãos para obterem, compreenderem e utilizarem e informação para fazer escolhas 



PARECER OPP – Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável 2022-2030 
 

7 

 

alimentares saudáveis); Estratégia B (Ações que aumentem o conhecimento e as competências 

dos cidadãos para a adesão à Dieta Mediterrânica); Estratégia C (Ações que utilizem estratégias 

de marketing social e de nudge para promover escolhas alimentares saudáveis); Estratégia D 

(Ações que capacitem os pais, famílias e cuidadores para a promoção da alimentação saudável 

das crianças e adolescentes); Estratégia E (Ações que envolvam os adolescentes e jovens adultos 

para a prática de uma alimentação saudável); Estratégia F (Ações que permitam capacitar os 

grupos com maior vulnerabilidade socioeconómica para escolhas alimentares saudáveis); 

Estratégia G (Ações que promovam a educação alimentar em meio escolar e em instituições que 

acolhem e apoiam crianças pequenas).  

 

Eixo 3 – Identificar e cuidar, através do reforço da promoção da alimentação saudável no sistema 

de saúde e prestação de cuidados de saúde e do acesso a cuidados nutricionais de qualidade 

 

Consideramos que o investimento na prevenção, tal como proposto no PNPAS 2022-2030, não 

pode ser bem-sucedido enquanto o número de Psicólogos/as no SNS for residual, portanto 

insuficiente, e, para além disso, sujeita a uma distribuição territorial assimétrica e pouco 

adequada às necessidades e características das diferentes comunidades de cidadãos. Esta 

carência inviabiliza uma resposta adequada às necessidades identificadas e potencia as 

desigualdades. 

 

Como tal, recomendamos que a duplicação do número de Psicólogos/as nos Cuidados de Saúde 

Primários seja vista como uma prioridade e urgência também no que diz respeito à promoção 

de uma alimentação saudável.  

 

Os Psicólogos e Psicólogas têm também um contributo importante a dar na formação de outros 

profissionais no que diz respeito aos factores psicológicos e princípios comportamentais 

associados à mudança do comportamento alimentar – contributo este que se pode traduzir no 

aumento dos ganhos a nível de saúde, qualidade dos serviços e a satisfação dos/das utentes 

(BPS, 2019). 

 

Deste modo, no eixo 3, a participação das Psicólogas e dos Psicólogos é particularmente 

pertinente na Estratégia A (Identificação de indivíduos com hábitos alimentares inadequados e 

implementação atempada do aconselhamento breve para a alimentação saudável nos cuidados 

de saúde primários); Estratégia B (Implementação de uma abordagem integrada e melhoria do 

acesso à prevenção e tratamento da obesidade, criando uma abordagem de resposta 

multidisciplinar e efetiva ao nível dos cuidados de saúde primários); Estratégia C (Implementação 

da identificação sistemática do risco nutricional em diferentes níveis de prestação de cuidados); 

Estratégia F (Capacitação dos profissionais de saúde e melhoria da sua confiança para a 

promoção da alimentação saudável e para prevenção e controlo da obesidade); Estratégia G 

(Ações que promovam a utilização adequada de tecnologias digitais (mHealth, eHealth) para 

promover a capacitação dos profissionais de saúde e melhorar o modelo de prestação de 

cuidados).  
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Eixo 4 – Monitorizar e avaliar, através de um sistema de qualidade em alimentação e nutrição 

 

O planeamento da monitorização e avaliação dos consumos e comportamentos alimentares da 

população é uma medida fundamental para desenvolver uma Saúde Pública de qualidade. No 

entanto, consideramos que à monitorização dos comportamentos alimentares deve 

acrescentar-se a monitorização de indicadores de Saúde Psicológica e Bem-Estar, enquanto 

dimensões essenciais à sustentabilidade da Saúde. 

 

A evidência científica revela que as pessoas com dificuldades e problemas de Saúde Psicológica 

têm um risco cerca de duas vezes maior de ter problemas de Saúde associados à alimentação 

e nutrição, tais como problemas cardiovasculares e diabetes. Além da avaliação dos indicadores 

da Saúde Psicológica e Bem-Estar, as/os Psicólogas/os também podem recolher indicadores dos 

contextos físicos e sociais que sirvam como facilitadores ou barreiras aos comportamentos 

alimentares saudáveis (BPS, 2019; Firth et al., 2019). 

 

Desta forma, no que diz respeito ao eixo 4, a Ciência Psicológica tem um papel relevante na 

globalidade das estratégias: Estratégia A (Implementação de um sistema de vigilância do 

consumo alimentar, estado nutricional e da insegurança alimentar, com recolha de informação 

periódica (a cada 5 anos); Estratégia B (Definição e monitorização de indicadores relacionados 

com o consumo alimentar, estado nutricional e morbilidade associada, através da informação 

registada no sistema de registo clínico); Estratégia D (Ações que permitam avaliar o grau de 

implementação (ferramentas de avaliação de políticas como o Healthy Food Environment Policy 

Index- Food-EPI e o NOURISHING Framework) e o impacto, bem como a análise do custo-

efetividade das medidas implementadas para a promoção da alimentação saudável e prevenção 

e tratamento da obesidade); e Estratégia E (Ações que permitam monitorização os ambientes 

alimentares, incluindo os digitais).  

 

Eixo 5 – Integrar e articular, para uma acção que coloque a alimentação saudável em todas as 

políticas e que envolva toda a sociedade 

 

Reconhecemos a importância da articulação entre diferentes sectores, agentes, programas, 

planos e estratégias nacionais. A Saúde não pode ser enquadrada isoladamente, mas sim com 

recurso a perspectivas intersectoriais e multinível, que promovam a equidade e a 

sustentabilidade da Saúde.  

 

Os Psicólogos e as Psicólogas trazem mais-valias que são transversais aos/às utentes, 

profissionais de saúde e decisores/as políticos/as, bem como aos diferentes níveis da 

infraestrutura da Saúde Pública. 

 

Deste modo, no eixo 5, as/os profissionais da Psicologia tem papéis a desempenhar na 

Estratégia A (Ações que promovam a coerência e articulação entre diferentes políticas públicas, 

programas, planos e estratégias nacionais); Estratégia B (Ações que promovam a 

implementação da abordagem health in all policies/ whole of government e whole of society, 

com o objetivo de promover a integração da promoção da alimentação saudável em todas as 

políticas públicas (ex: EIPAS - Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável) 

e Estratégia C (Ações que promovam a articulação entre os níveis nacional, regional e local).  
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Modelo de governação e responsabilidades institucionais 

 

Com vista à implementação do PNPAS é ainda apresentado um modelo de governação e de 

responsabilidades institucionais. O PNPAS será dotado de um Conselho Científico, constituído 

por especialistas com mérito científico e reconhecido, a quem cabe analisar e discutir as 

propostas do programa, bem como assegurar critérios de evidência, qualidade e transparência 

de actuação (DGS, 2022, p. 31).  

 

A Psicologia é uma das ciências que mais contribui para a compreensão e o conhecimento sobre 

os aspectos motivacionais, cognitivos e inconscientes dos hábitos e comportamentos humanos, 

(nomeadamente, os alimentares), fundamentais para iniciar e manter acções que previnam 

doenças e promovam a Saúde, o bem-estar e a qualidade de vida em diferentes contextos. 

 

Sendo que os Psicólogos/os devem ser incluídos sempre que o resultado das 

políticas/estratégias for influenciado ou depender do comportamento humano (West, 2017), 

consideramos pertinente incluir pelo menos um/a Psicólogo/a no Conselho Científico, que 

possa contribuir com inputs da Ciência Psicológica para a implementação e avaliação do 

programa. 

 

 

Por último, sublinhamos a disponibilidade da OPP para funcionar como um parceiro activo na 

reflexão e construção do PNPAS 2022-2030, contribuindo com comunicação e partilha de 

informação e conhecimento, no sentido de desenvolver um programa compreensivo, 

preventivo e multisectorial. 
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