
Com o apoio de: 

MUNDO À MESA 
Projeto de Educação para o Desenvolvimento e Advocacia social 

 

Contribuir para a consciencialização e 

intervenção conjunta da sociedade em torno de 

sistemas alimentares mais justos, inclusivos e 

sustentáveis, a nível local e global.  

Promotor:         Parceiros: 

ENQUADRAMENTO 

De acordo com a Food and Agriculture Organization (FAO), 

842 milhões de pessoas no mundo, o que corresponde a 1 

pessoa em 8, sofrem de fome crónica. A grande maioria 

das pessoas que sofre de fome vive nos países em 

desenvolvimento, onde se estima que a prevalência da má 

nutrição atinja 14,3% da população. Avaliando o universo da 

população subnutrida, verifica-se, paradoxalmente, que 

50% são pequenos produtores, 22% são camponeses 

sem terra, 8% população rural tradicional, e 20% pobres 

urbanos. É assim muito relevante perceber quem passa 

fome e compreender o ciclo vicioso da vulnerabilidade e de 

injustiça nos sistemas alimentares. Por outro lado, num 

cenário de população mundial crescente e de desafios 

ambientais profundos, a pressão sobre os sistemas 

alimentares é cada vez maior, reforçando a pertinência de 

uma intervenção conjunta em prol de uma Alimentação 

Sustentável.  
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

FEC - Fundação Fé e Cooperação 
http://www.fecongd.org 
Associação Casa Velha—Ecologia e Espiritualidade 
http://www.casavelha.org 
CIDSE 
http://www.cidse.com 
Cáritas de Angola 
http://www.caritasangola.org 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1/ Consciencializar, interligar e mobilizar comunidades 
escolares para modos de produção sustentável, comér-
cio justo, consumo responsável e alimentação saudá-
vel, pondo em relação as realidades portuguesas e an-
golanas;  
 
2/ Sensibilizar, mobilizar e influenciar atores setoriais 
para promover sistemas alimentares mais sustentáveis 
a nível local e global, pondo em relação as realidades 
portuguesas e angolanas.  



PROJETO MUNDO À MESA 

Duração | setembro 2016 a agosto 2018 

Sector de intervenção | Educação para o desenvolvimento e advocacia 

social 

Localização  | Fátima (Escola de Hotelaria de Fátima); Ourém 

(Agrupamento de Escolas de Ourém); Tomar (Agrupamento de Escolas 

Nuno Santa Maria); Vila Nova da Barquinha (Escola D. Maria II) 

Portugal e Angola (sensibilização) 

 
Objetivos | Contribuir para a consciencialização e intervenção conjunta 

da sociedade em torno de sistemas alimentares mais justos, inclusivos e 

sustentáveis, a nível local e global 

Atividades principais | Ações e envolvimento das Direções de cinco 

escolas para apresentação do projeto e delineamento da sua integração; 

Constituição de Clubes à Mesa nas cinco escolas, com definição de 

representantes da Comunidade Escolar; Definição e implementação de 

Plano de Ação de cada Clube à Mesa; Apoio às iniciativas promovidas 

pelas Comunidades Escolares;  Edição anual de Almoço do Mundo (com 

debates e partilha de experiências) com participação das cinco 

Comunidades Escolares; Campanha de sensibilização e mobilização 

liderada por Chef Henrique Sá Pessoa; MasterClass "Alimentação 

Sustentável" anual em escolas de cozinha de Portugal e Angola; 

Produção de Livro sobre Vidas e Alimentação Sustentável (Portugal e 

Angola); Lançamento público de Livro sobre Vidas e Alimentação 

Sustentável, Estudo de Caso sobre Governança no Sistema Alimentar; 

Documentários sobre Governança no Sistema Alimentar; Apresentação 

Pública do Estudo de Caso e do Documentário sobre Alimentação 

Sustentável, Edição anual de Escola de Verão "Todos à Mesa: Aterrar 

políticas, interligar atores" para universitários/jovens profissionais, 

Partilha dos resultados do projeto em reuniões dos diferentes grupos de 

trabalho CIDSE; Advocacia com decisores políticos nacionais (MNE, MA, 

Comissões Parlamentares, Eurodeputados). 

Em cinco escolas da região Centro de Portugal, cerca de 80 alunos integram 
Clubes À Mesa, dedicando voluntariamente algumas das suas horas de almo-
ço a aprofundar a forma como podem, individualmente e mobilizando a Co-
munidade Escolar, contribuir para uma cadeia mais justa e sustentável do 
campo ao prato. Conhecer o que e quem produz na região, escolher produtos 
da época, combater o desperdício alimentar, promover o consumo responsá-
vel e ainda alargar horizontes, conhecendo melhor a realidade de Angola são 
alguns dos objetivos a alcançar. 
 
A realização do Almoço do Mundo, pretende reunir todos os Clubes com a 
Comunidade alargada, partilhando pratos de diferentes origens, a partir dos 
quais se reflete sobre o Sistema Alimentar local e global, na perspetiva da 
Alimentação Sustentável.  
 
Um documentário e estudo de caso irão retratar duas realidades concretas de 
Portugal (Alcoutim) e Angola (Kaluquembe), juntando à mesa comunidades 
rurais afetadas pelas alterações climáticas, desertificação e vulnerabilidade 
alimentar. A análise integrada das suas histórias permitirá enraizar os debates 
estratégicos e políticos de promoção de resiliência e soberania alimentar. 
 

 

Á MESA EM  PORTUGAL À MESA EM ANGOLA 

O Mundo à Mesa em Angola conta com o apoio da Cáritas de Angola, 
através do trabalho que realizam com a Plataforma de Desenvolvimento 
Rural. Conhecer melhor a realidade dos camponeses e das Comunidades 
Rurais é um dos objetivos do projeto, sobretudo nas regiões mais afeta-
das pela seca prolongada. Estar com as famílias do município de Kalu-
quembe, acompanhá-las nas lavras, na mesa e no mercado, permite 
enraizar as ideias que temos à cerca de segurança e soberania alimen-
tar. 
 
A realização em Benguela de uma MasterClass e Conversa com o Chef 
Henrique Sá Pessoa,  com o apoio de diferentes responsáveis de res-
tauração e hotelaria locais, permite fazer uma reflexão e mobilização 
conjunta para a promoção de um Sistema Alimentar Local e Global mais 
sustentáveis, partindo do prato para o campo. 


