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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES  

EXERCÍCIO DE 2020  

 

No ano de 2020 demos prioridade à preparação e finalização da nossa plataforma digital e ao 

alargamento da implantação do Programa Conhecer o Que Como. No entanto, as condições de 

trabalho decorrentes das limitações provocadas pela epidemia de covid19 condicionaram o 

desempenho das actividades previstas, ao longo de todo o ano. 

Projecto 1  

MAPEAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AJUDA ALIMENTAR EM PORTUGAL 

Este projecto visa conhecer com rigor a QUANTOS, ONDE e o QUE é distribuído em Portugal 

sob a forma de ajuda alimentar. Em 2019, concentrámo-nos na organização dos dados a inserir 

no mapa da distribuição da ajuda alimentar em Portugal que será disponibilizado na 

plataforma digital da ACFMNP. A situação social decorrente da epidemia de covid19 provocou 

um significativo aumento de pedidos de apoio alimentar. Com base nos dados fornecidos pela 

Rede de Emergência Alimentar referentes o período entre Março e Julho de 2020, esta 

situação excepcional foi integrada nas informações a disponibilizar neste Projecto.  

 

Projecto 2 

Programa “Conhecer o Que Como”: Consolidação e Alargamento  

Este Projecto visa contribuir para um maior conhecimento dos mais novos sobre os alimentos 

e a alimentação por forma a aumentar a sua capacitação no que se refere aos hábitos 

alimentares, estimular o gosto pelas dietas tradicionais, equilibradas e adaptadas às condições 

e produções locais, mas não perdendo de vista a evolução dos hábitos e gostos da sociedade.  

Destina-se, prioritariamente, a crianças entre os seis e os nove anos (os primeiros anos do 

ensino básico). O Projecto terá uma duração de quatro anos.o 

O Programa prosseguiu no Concelho de Torres Vedras no ano lectivo 2019-2020, nas quatro 

Escolas selecionadas: o Módulo 1 - “Fresco, Local e Sazonal”- destinado aos novos alunos do 1º 

ano e, para os alunos do 2º ano, o Módulo 2 -“Saber da Produção Local”-. Com a suspensão 
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das aulas, a partir de Março, devido à situação decorrente da epidemia de covid19, o projecto 

foi interrompido. No início do ano lectivo 2020-2021 avaliou-se a situação e, em Outubro, 

organizou-se o almoço especial de Outono dedicado aos alunos do 1º ano, os representantes 

da Direcção da ACFMNP participaram por videoconferência. Só no final do ano lectivo será 

possível avaliar resultados tendo em conta a situação especial que atravessamos. 

Alargamento do Programa ao Concelho de Sabrosa: No seguimento dos contactos  

anteriormente estabelecidos entre a Direcção da ACFMNP e a UTAD, com vista ao alargamento 

do projecto no ano lectivo 2020-2021 , identificou-se  o Concelho de Sabrosa, com o qual a  

UTAD tinha já um Protocolo de colaboração  através do seu Curso de Ciências da Nutrição. Em 

Setembro, foi assinado um Protocolo tripartido entre a Câmara de Sabrosa, UTAD e ACFMNP 

nos termos do qual o Programa Conhecer o Que Como deverá ser desenvolvido na Escola 

Básica daquele Concelho. Dadas as restrições de contactos decorrentes da epidemia covid19, 

toda a organização do programa e informação sobre os seus objectivos teve lugar por 

videoconferências tanto com a UTAD como com a Câmara e também os professores da Escola 

selecionada. No dia 11 de Novembro teve lugar o primeiro almoço especial, de Outono,   

destinado, em particular, aos alunos do 1º ano, tal como previsto no Módulo 1 do Programa.   

Não havendo restrições de acesso a esta Escola, estiveram presentes representantes do Curso 

de Ciências da Nutrição da UTAD. Foi, então, possível constatar que, infelizmente, esta 

primeira experiência não correu como desejado. 

 

 Tendo presente que se trata de um projecto para ser executado, tal como um programa 

escolar, ao longo dos quatro anos do primeiro ciclo do ensino básico, como tal, terá que ser 

compreendido e aceite por todos os que nele participam. Tanto pelo lado da Aliança como da 

UTAD serão desenvolvidos esforços para tornar possível a execução em Sabrosa do Programa 

“Conhecer o Que Como” com os resultados que se pretendem. 

 

Projecto 3 

 

O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ALIANÇA   

Um sistema de comunicação, informação e divulgação correctamente estruturado e a 

funcionar de forma competente será indispensável para se concretizem os desígnios a que a 

Aliança se propõe. Um dos seus aspectos fundamentais é a preparação da plataforma digital 

prevista no Projecto 3-”Sistema de Comunicação, Informação e Divulgação”. 
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No dia 25 de Janeiro de 2020, Ada Medeiros Fernandes (AMF) e Manuel Meneses (MMs) - que 

aceitou colaborar na gestão da plataforma e acompanha a criação do projecto desde o seu 

início- tiveram uma reunião com os representantes da empresa contratada (Bluesoft) para um 

ponto de situação e retoma dos trabalhos a partir de Fevereiro. Estabeleceu-se, então, que a 

apresentação pública da página deveria ter lugar em Maio. 

 As alterações das condições de trabalho provocadas pela epidemia de Covid19, a partir de 

Março, levaram a sucessivos atrasos; o trabalho desenvolvido pela Bluesoft acabou por se 

concentrar, em grande parte, na preparação da estrutura para apresentação de um dos 

conteúdos a inserir na plataforma - calendários de sazonalidade de produção nacional, e, 

chegados a Dezembro, concluiu-se a Plataforma digital só estará concluída e pronta para 

apresentação pública em 2021. Foi dado conhecimento desta situação à entidade financiadora 

com o pedido de transferência, para 2021, da verba referente à parte não executada o que foi 

aceite. 

De referir ainda que, na perspectiva de tudo estar pronto em Maio, estava prevista uma 

apresentação destes novos calendários de sazonalidade no Congresso da APN de 2020 que 

teve lugar em Setembro, por via digital. Apesar da situação atrás descrita, foi possível manter 

esta apresentação no Programa do Congresso. A empresa Bluesoft preparou, especialmente 

para o efeito, um power point que foi apresentado por AMF numa sessão moderada por Nuno 

Manana, do GPP do Ministério da Agricultura. 

  

No termo deste novo ano de actividade, a Direcção apresenta os seus agradecimentos à FPBA 

por acolher a sede da Aliança e agradece ao secretariado da FPBA pelo seu inestimável apoio e 

colaboração.  

Lisboa, 21 de Junho de 2021 

A Direcção 

 

Alda Medeiros Fernandes                              José Rabaça                                  Miguel Mourato              

 

                                        Helena Real                                          Gonçalo Lobo Xavier 

 






