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Já não se trata de
erradicar a fome no
mundo, mas sim de ga-
rantir o acesso a uma
alimentação saudável e
equilibrada para a saú-
de, o bem estar e o de-
senvolvimento dos ho-
mens e mulheres. A ra-
tificação do direito
fundamental à alimen-
tação e à nutrição, por
parte dos países mem-
bros da ONU em 2003,
começa a dar os seus
frutos: mais de 100
países estão a realizar
políticas públicas para
garantir uma nutrição
adequada às popula-
ções.

O crescimento eco-
nômico já não é uma
condição suficiente
para o desenvolvimen-
to e por isso, inicia-se
uma modificação da ló-
gica do mercado. Todos
estes governos (tanto
desde a União Euro-
péia, até ao Vietname,
como desde Burkina
Fasso ao Peru) estão

aplicando políticas en-
caminhadas a dar prio-
ridade ao bem estar
nutricional dos cida-
dãos, protegendo e fa-
vorecendo a saúde e,
reduzindo a porcenta-
gem de morbilidade re-
lacionada com a ali-
mentação. Os progra-
mas consistem não só
em políticas sanitárias
e sociais, mas também
agrícolas, econômicas e
ambientais, desenvol-
vendo modos de vida
novos, de produção e
de consumo.

Com isto, está-se a
construir um modelo
novo para a agricultura
mundial,  juntamente
com o compromisso
dos setores da agricul-
tura e da indústria agro-
alimentar. Muitos des-
tes países já adotaram
leis decisivas para con-
verter a alimentação e
a nutrição no objetivo
das políticas agrícolas
e dos sistemas de pro-
dução, segundo os prin-

cípios da agricultura
sustentável.

 Promovem a diver-
sidade alimentar, im-
pulsando variedades
com um alto conteúdo
nutritivo e, requerem
critérios de qualidade
tanto do setor agrícola
como do agro-alimen-
tar que respondam às
necessidades e aos di-
reitos dos consumido-
res. Neste sentido, em
alguns casos tiram os
incentivos à elaboração
de produtos com alto
conteúdo de açúcar, sal
e gorduras saturadas,
através de impostos
desfavoráveis.

Realizaram-se im-
portantes campanhas
de sensibilização, que
alentaram nos cidadãos
o desejo de uma ali-
mentação equilibrada e
modos de vida saudá-
veis, e estes converte-
ram-se num meio po-
deroso para a mudança
da oferta alimentar. Em
muitos destes países,

em que as mulheres
possuem um papel
fundamental tanto bi-
ológico e social como
econômico enquanto
ao cuidado nutricional
das famílias, estão a
desenvolver-se progra-
mas específicos orien-
tados ao reconheci-
mento e melhoria dos
direitos das mulheres
(alfabetização e inser-
ção no mercado de tra-
balho), com  atenção
especial para as mulhe-
res grávidas e para os
bebês.

Portanto é necessá-
rio que os programas
de nutrição pública
adotem medidas de
acordo com as necessi-
dades de cada popula-
ção. Para que isto seja
possível, muitos dos
programas de nutrição
pública realizam um
programa nutricional
das comunidades com
base na investigação e
na formação de profis-
sionais.
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