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Objectivos Pedagógicos:
1. Fomentar nos alunos o conhecimento e entendimento sobre a metodologia de elaboração de uma
política nutricional/alimentar, bem como sobre o processo de elaboração de uma lei.
2. Fomentar nos alunos o conhecimento e a compreensão sobre a influência dos factores sociais,
económicos e culturais na determinação das políticas de alimentação e nutrição.
3. Fomentar nos alunos competências de planificação, programação, intervenção e avaliação em
educação e promoção alimentar.
4. Desenvolver nos alunos as capacidades de análise crítica, de avaliação, de reestruturação e de
estabelecimento de pontes intersectoriais, em políticas sectoriais em matéria de saúde e de
alimentação e nutrição.
Resultados Expectáveis:
1. Ser capaz de identificar e criticar os princípios básicos de natureza teórica que servem de
orientação para a elaboração de uma política nutricional/alimentar.
2. Ser capaz de participar no planeamento, coordenação, implementação e monitorização/avaliação
de políticas nutricionais/alimentares.
3. Ser capaz de enquadrar na tomada de decisão das políticas nutricionais/alimentares, perspectivas
sociais, de saúde, ambientais, agrícolas e económicas.
4. Ser capaz de interpretar e aplicar no terreno as políticas nutricionais/alimentares.
5. Ser capaz de interpretar, utilizar e desenvolver indicadores.
6. Conhecer os principais desvios para uma alimentação saudável nos hábitos alimentares na
comunidade portuguesa e europeia.
7. Saber elaborar, aplicar e avaliar um Plano, um Programa ou um Projecto, na área da alimentação/
nutrição.
8. Entender e aplicar os diferentes conceitos de educação para a saúde e promoção de saúde.
9. Fazer aconselhamento alimentar/nutricional.
10. Reconhecer os efeitos do marketing e dos media nos hábitos alimentares da população.

A componente Teórica será de carácter expositivo e diálogo dinâmico com os alunos. A componente
Teórico-prática, intrinsecamente ligada à Teórica, será de resolução de situações de prática
simulada, aplicação de conhecimentos adquiridos e discussão de publicações de referência ou de
documentos técnicos.

A) Aulas Teóricas (55% da nota final)
Exame
B) Aulas Teóricas (5% da nota final)
Avaliação contínua (Ex. Participação no Blackboard)
C) Aulas Teórico-Práticas (5% da nota final)
Questões no Exame sobre temática abordada e literatura obrigatória aconselhada
D) Aulas Teórico-Práticas (35% da nota final)
5% - Assiduidade
30% - Trabalhos de Grupo



Introdução à Política:
- História e Filosofia;
- O Processo Legislativo Comum da República Portuguesa.
Políticas nutricionais/alimentares:
AULAS TEÓRICAS
- Conceitos, noções, fundamentos e objectivos;
- Como construir/implementar uma política;
- Instituições responsáveis governamentais e não-governamentais;
- Elementos chave de uma Política Alimentar/Nutricional de sucesso.
Políticas nutricionais/alimentares na Europa e no mundo:
- WHO European action plan for food and nutrition policy 2007-2012.
Fome e Fomes:
- Condicionantes da carência alimentar;
- Medidas para prevenir e ultrapassar crises alimentares;
- O elo entre pobreza e fome: a Economia e Amartya Sen.
Políticas relacionadas com Nutrição e Alimentação:
- Área da Sáude;
- Plano Nacional de Saúde 2004-2010;
- Área Social;
- Área da Agricultura;
- A PAC;
- As redes de pequenos agricultores (Prove);
- Área Ambiental;
- Área da Educação;
- Políticas Alimentares nas escolas.
Indicadores:
- Demográficos;
- Sociais;
- Saúde;
- Desenvolvimento:
- IDH;
- Desigualdades.
Planeamento:
- Planos;
- Programas;
- Projectos;
- Planos de Acção: Diagnóstico, Problemas e Necessidades de Saúde, Estratégias, Objectivos,
Intervenção, Monitorização e Avaliação;
Instrumentos de actuação:
- Condicionantes da Disponibilidade Alimentar:
- Produção;
- Distribuição;
- A Nova PAC;
- Condicionantes dos Conhecimentos Sobre Alimentação:
- Conhecimentos e atitudes;
- Transferência de informação;
- Mudança comportamental;
- Rotulagem Alimentar;
Markting e Alimentação:
- Markting para crianças;
Guias alimentares.

AULAS TEÓRICO-PRÁTICAS
Análise do Plano Nacional de Saúde 2004-2010.
Sugestões para o Plano Nacional de Saúde 2011-2016.
WHO European action plan for food and nutrition policy 2007-2012:
- Discussão do seu enquadramento na realidade nacional dos setores público e privado.
Balanças Alimentares:
- Análise e comparações internacionais.
Disponiblidade alimentar e recomendações alimentares:
- O idela versus o real.




