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Na área da saúde, a literacia é uma arma poderosa para mudar o rumo da saúde das 
populações e que deve ser empoderada em todas as ações. A literacia em saúde é um 
determinante da saúde.  

Neste mês de outubro, mês da Literacia em Saúde, não podemos deixar de lembrar e 
comemorar a16 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação. Este ano o tema lançado pela 
FAO (Food and Agriculture Organization) é “não deixar ninguém para trás”. O sentido do 
tema deste ano é, de que precisamos TODOS, de construir um mundo sustentável onde 
todos, em todo o lado, tenham acesso regular a alimentos nutritivos em quantidade 
suficiente. 

Por todo o mundo, comemora-se este dia de diferentes formas, para lembrar e lutar pela 
importância de todos termos acesso regular a alimentos nutritivos e em quantidade 
suficiente ou, em muitas outras situações, sabermos gerir o acesso que temos aos alimentos. 

Neste sentido, a literacia alimentar e literacia nutricional são também determinantes da 
saúde, na medida em que o desenvolvimento de conhecimentos, competências e 
comportamentos alimentares e de nutrição, empoderam e capacitam o cidadão para melhor 
gerir a sua alimentação e sua saúde, através de escolhas alimentares mais informadas, 
conscientes e ajustadas às suas necessidades individuais.

 Perante os desafios alimentares da atualidade, desde a gigantesca oferta alimentar, a falta de 
tempo, as questões económicas, os riscos de saúde e os desafios ambientais, é fundamental 
capacitar crianças, pais, famílias e sociedade para a literacia alimentar e a literacia nutricional. 
Investir na literacia alimentar e na literacia nutricional é contribuir para a literacia em saúde.  

 É um desafio. Parece quase utópico, mas na verdade, �����������������
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����� - Nelson Mandela. E em equipas interdisciplinares, sinergicamente, havemos de realizar 
conquistas, passo a passo.

Feliz Dia Mundial da Alimentação e aproveite cada oportunidade para investir na sua literacia 
em saúde. 


