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Consulta Pública do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação 
Saudável 2022-2030: Contributos da ANMSP 
 
15 de novembro de 2022 
 

 

 

A Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANMSP) felicita a Direção-Geral da Saúde 
e toda a equipa do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS) pelo 
programa apresentado para 2022-2030, bem como por todo o trabalho desenvolvido na última 
década. De forma a contribuir para o processo de consulta pública apresentamos o contributo 
da ANMSP começando por um comentário global, seguido de uma apreciação por capítulo. 

 
 

P’la Direção da ANMSP, 
 

Gustavo Tato Borges 

Presidente da Direção da ANMSP 

 

 

Comentário global 

O PNPAS 2022-2030 inclui as orientações estratégicas deste programa de saúde prioritário. O 
programa é globalmente claro quanto à sua abordagem e sustenta a mesma na evidência 
disponível. É visível o extenso trabalho da equipa que realizou um diagnóstico de situação 
aprofundado e incorporou os resultados de avaliações prévias, definindo a missão do PNPAS a 
nível ambiental, individual e do sistema de saúde. Destacamos pela positiva o formato do 
documento, com um corpo de texto simplificado e forte utilização de figuras ilustrativas, 
remetendo-se para anexo a informação pormenorizada. Consideramos que esta abordagem 
permite uma transmissão mais clara das mensagens principais e promove a participação da 
sociedade civil. Saudamos também o destaque dado às questões relacionadas com conflitos de 
interesses e à abordagem proposta a esta questão.  
Contudo, existem aspetos globais que consideramos necessitar de reflexão adicional e eventual 
revisão, nomeadamente relativas ao conteúdo e à redação do documento, que passamos a 
detalhar.  
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1. Sugestões de conteúdo 

1.1. Sustentabilidade 

É mencionado ao longo do documento a preocupação com a sustentabilidade e alterações 
climáticas (p. ex. na nota prévia e Anexo D).  Contudo, não identificamos ao longo do documento 
uma inclusão clara desta questão no Programa, nomeadamente nas estratégias desenhadas ou 
na análise de alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Dada a 
importância desta questão sugerimos que tal seja considerado de forma mais aprofundada e 
detalhada.   

 

1.2. Desigualdades 

A existência de desigualdades, bem como a necessidade de as combater, é amplamente 
mencionada no documento. No entanto, as estratégias e os objetivos definidos para combate 
às mesmas são limitados no seu alcance e não se consideram nos indicadores a análise 
desagregada. Assim, consideramos importante reforçar no programa a implementação de 
medidas que reduzam as desigualdades, incluindo a monitorização e avaliação destas.     

 

1.3. Necessidades de informação 

São elencadas múltiplas necessidades de informação ao longo do documento, nomeadamente 
para fins de vigilância, monitorização, avaliação e enquanto sistema de informação ao nível dos 
cuidados de saúde. No entanto, em alguns locais do documento os termos parecem ser 
utilizados como sinónimos, quando tal não é adequado. Por exemplo, na página 7 é apresentada 
a necessidade de um sistema de informação robusto quando a necessidade descrita parece 
remeter para necessidades de informação mais abrangentes. Sugere-se assim revisão e 
clarificação dos termos.  

 
 

2. Sugestões relativas à redação do documento 

2.1. Concisão da escrita 

Como referido, a opção de estruturação do documento permite uma leitura globalmente 
simples e destaque para as mensagens principais. Apesar dessa marca global, em alguns blocos 
de texto as frases são longas e com repetições desnecessárias (p. ex. 2º e 3º parágrafo da página 
6; descrição do eixo 1 na página 19). Sugere-se que o texto seja revisto no sentido de melhorar 
a sua concisão.  
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2.2. Numeração de figuras e tabelas 

As figuras disponíveis na situação atual não estão numeradas sem razão aparente. Por outro 
lado, as figuras e as tabelas dos anexos não apresentam numeração própria (ou seja, indicando 
o anexo a que se referem), de modo a facilitar a sua consulta no documento. Sugere-se revisão. 

 

2.3. Referências 

O documento apresenta as várias referências bibliográficas ao longo do texto. Contudo, em 
alguns locais com ideias de outros autores ou citações, que deveriam ser referenciadas, não é 
possível identificar qualquer referência bibliográfica (p. ex. 2º parágrafo da página 12; definição 
de ambientes obesogénicos na página 19; definição de saúde pública de precisão na página 20). 
Sugere-se revisão.   

 

2.4. Hiperligações 

Sugere-se a disponibilização das hiperligações relevantes para as referências disponíveis nesse 
formato, nomeadamente as de relatórios disponíveis em formato exclusivamente online, ao 
longo do documento e nas referências.  

 

2.5. Anexos 

Como já destacado, os anexos são úteis para uma compreensão mais aprofundada do 
documento. Contudo, alguns dos anexos não se encontram referenciados no corpo do texto 
principal, o que não vai ao encontro das regras de preparação de documentos e dificulta a leitura 
aprofundada do documento.  
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Comentários e sugestões por capítulo do documento 
 

1. Nota prévia 
a. Vide comentário 2.1 

 
2. Situação atual 

a. A figura da página 9 refere “anos perdidos de vida saudável”. Esta tradução parece 
inconsistente com a do restante texto.  
b. A figura da página 13 lê-se “o que justifica a importância da existência de um 
programa nacional prioritário de saúde para a área da alimentação saudável, nutrição e 
obesidade.”. Não fica claro se a referência ao PNPAS é no sentido de o considerar um 
programa para a área da nutrição e obesidade para além da alimentação saudável.  

 
3. Visão 

a. Não foram identificados comentários.  
 

4. Missão  
a. Verifica-se uma inconsistência na utilização de “sistema de saúde” e “serviços de 
saúde”. Sugere-se revisão.  
b. Na figura onde se lê “Sistema de saúde com mais respostas e mais capacitados" 
sugere-se substituir “capacitados” por “capacitado”. 

 
5. Valores e princípios do PNPAS 

a. Entre os valores e princípios apresentados, apesar de, parcialmente, descrito na 
“colaboração e cooperação”, deverá também ser incluída num ponto adicional a 
participação pública dos cidadãos na definição e implementação das estratégias, 
sobretudo a nível local. 

 
6. Eixos e estratégias de intervenção  

a. Vide comentários em 2.1 e 2.3. 
b. Na página 22, é mencionada uma intervenção dirigida às diferentes fases do ciclo de 
vida, mas a lista das fases parece incompleta.  
c. Na Tabela 1 algumas das estratégias não são inteiramente claras: 

1.  Eixo “Proteger e Apoiar”, A - dirigidas a quem ou ao quê?; 
2.  Eixo “Proteger e Apoiar”, E - não é claro se as ações são no sentido de 

promover uma uniformização da informação ou da sua utilização (em 
geral); 
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3.  Não é claro o motivo pelo qual as ações relacionadas com a promoção 
do aleitamento materno se encontram no eixo “Identificar e Cuidar” e 
não no eixo “Informar e Capacitar”; 

4.  De igual modo não é claro o motivo pelo qual a utilização das 
tecnologias digitais apenas é mencionada no eixo “Identificar e Cuidar”; 

5.  No eixo “Monitorizar e Avaliar” não são consideradas análises de 
equidade, o que consideramos ser uma limitação dado o foco nas 
desigualdades; 

6.  Eixo “Monitorizar e Avaliar”, E - deverá ler-se “dos ambientes” em vez 
de “os ambientes”;  

7.  Eixo “Integrar e Articular”, A - Não é claro em relação a que se pretende 
promover a coerência.  

 
 

7. Metas do PNPAS a 2030 
a. Considerando a importância das metas para a definição de estratégias, sugere-se que 
as metas sejam apresentadas mais precocemente no documento. 
b. Parece existir alguma confusão na divisão das metas de acordo com a 
tipologia/tradução do inglês para o português. Pela divisão apresentada, as metas 
deveriam ter horizontes temporais distintos, não existindo diferenças no horizonte 
temporal das metas de médio e longo prazo. Adicionalmente, a terminologia do inglês 
e português não parece ser coincidente. Assim, sugere-se uma clarificação da lógica 
subjacente à divisão utilizada.  
c. Várias metas (p. ex. 4 a 7) não se encontram quantificadas, pelo que se sugere 
revisão.  
d. Na Tabela 3, sugere-se a inclusão da meta a alcançar e do momento da sua 
monitorização/avaliação.  
e. Na Tabela 3, não é claro o motivo pelo qual o indicador 5 não se encontra disponível.  
 

8. Modelo de governação, responsabilidades institucionais e outros mecanismos 
de apoio à implementação 
a. Página 31, 3º parágrafo da 2ª coluna - sugere-se clarificar qual o papel esperado no 
nível local. Ficará a cargo do nível regional? 
b. Página 32, ponto c - falta encerrar o parêntesis. 
 

9. Referências bibliográficas 
a. Vide comentário 2.4. 
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10. Glossário 
a. Vide comentário 2.3. 
b. Na definição de “Alimentos ultraprocessados” falta encerrar o parêntesis.  
c. A formatação das referências parece diferente da das restantes secções. 
 
 

11. Anexo A – Metodologia para a construção do PNPAS 2022-2030 

a. Não é claro em qual das fases foi integrada a informação da situação atual. Dada a 
importância da análise da mesma, sugere-se a clarificação.  

 

12. Anexo B – Resultados da avaliação do PNPAS 2012-2020 

a. Na página 44, existe menção às Figuras 1 e 2, não sendo possível identificar as 
mesmas.  

b. Na Tabela 1, os pontos classificados como tendo implementação “Reduzida” não têm 
evidência disponível. Não fica claro como estes podem ser incluídos nesta classificação 
não existindo evidência de suporte.  

c. Na Tabela 2, página 49 - a evidência de implementação relativa à existência de 
organismo público para a promoção da saúde aparece desformatada.  

d. As Tabelas 3 e 4 apresentam inconsistência na alusão aos critérios “importância” e 
“exequibilidade” (sem e com aspas, respetivamente).  

e. No ponto 14 da Tabela 4, não é claro o porquê da opção de “Construção de um painel” 
ao invés de utilização de painéis já existentes (p. ex. painel ECOS).  

f. Na página 54, ponto 1, não é claro quais os profissionais de saúde incluídos e a quem 
se dirigiu o questionário.  

g. Considerando a amostra final do questionário conduzido (página 55 e seguintes), 
parece-nos discutível e pouco informativo a desagregação da análise em dois grupos de 
profissionais. Analisar e comparar 12 e 4 profissionais, respetivamente, tem fortes 
limitações, pelo que sugerimos uma reflexão sobre a abordagem análise tomada nestas 
circunstâncias. Também não fica claro qual o nível de representatividade atingido, visto 
que a população-alvo não se encontra totalmente descrita.  
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13. Anexo C – Situação atual | A carga da doença associada à alimentação 
inadequada em Portugal 
a. No primeiro parágrafo do anexo, é referido que “Estima-se que nos próximos anos, a 
alimentação inadequada e o excesso de peso possam vir a ultrapassar o tabaco no 
ranking dos fatores de risco modificáveis (...)”, remetendo para a figura 1. No entanto, 
a figura não providencia claramente este argumento, devendo também ser referenciada 
a sua fonte. 

b. Na descrição da situação atual sobre a carga de doença associada à alimentação 
inadequada, deverá ser mais claro o que é considerado fator de risco e doença, de 
acordo com a história natural da doença e classificações nacionais e internacionais, dado 
se observar diferenças em termos de intervenção em qualquer dos níveis definidos no 
programa. Por exemplo, na figura 2, é considerado o excesso de peso como doença, a 
par do cancro do estômago.  

c. Na página 80, 4º parágrafo, devem ser providenciadas referências aos estudos 
enunciados na primeira frase, que diz “As alterações nos padrões alimentares 
verificadas ao longo das últimas décadas caracterizam-se por um aumento do consumo 
de alimentos ultraprocessados, sendo que diversos estudos (incluindo ensaios clínicos 
aleatorizados) têm mostrado uma associação entre o consumo destes alimentos e 
diferentes outcomes de saúde (...)”. 

d. O subcapítulo referente ao excesso de peso e obesidade, começa por apresentar os 
resultados do COSI 2019, pese embora as figuras de comparação internacional sejam 
referentes ao COSI 2016. Adicionalmente, é dado destaque à situação na população 
adulta, não sendo feito referência ao facto de na comparação internacional Portugal 
pontua negativamente na população de crianças e adolescentes. 

 
 

14. Anexo D – Alinhamento entre o PNPAS e a Agenda 2030 da ONU para o 
Desenvolvimento Sustentável 
a. O alinhamento com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é um aspeto 
essencial para a melhor alocação de recursos às necessidades, neste caso nutricionais, 
das populações. Assim, saúda-se a construção gráfica deste alinhamento. No entanto, a 
par do comentário inicial sobre sustentabilidade, recomenda-se que este seja também 
integrado no modelo conceptual, colmatando a ausência da referência objetiva da 
sustentabilidade e alterações climáticas e assegurando a integração dos ODS em toda 
fase de implementação deste programa. 
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15. Anexo E – Evidência sobre a efetividade, custo-efetividade e impacto na 
redução das desigualdades sociais de estratégias de intervenção para a 
promoção da alimentação saudável e prevenção e controlo da obesidade 
a. Apesar da existência de desigualdades, bem como a necessidade de as combater, ser 
amplamente mencionada no documento, a maioria da evidência analisada é omissa no 
que diz respeito ao seu impacto na redução das desigualdades sociais. Deveria ser 
reforçada a monitorização e avaliação das medidas que têm evidência de efeito 
potencialmente positivo na redução das desigualdades, como é o caso das intervenções 
que restringem o marketing alimentar, algumas intervenções no domínio das políticas 
de preços e incentivos, e intervenções relacionadas com a oferta alimentar mais 
saudável em espaços públicos e outros locais. 

 
 

16. Anexo F – Modelo conceptual do PNPAS 2022-2030  
a. Vide comentários em 4a, 4b, 7b e 7c. 
 
 
 
 

 


