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SEMINÁRIO INTERNACIONAL ALIMENTAÇÃO, SAÚDE E AMBIENTE: SUSTENTABILIDADE E DESAFIOS 

Lisboa, FLUL, 10-12 outubro 2018 

 

Síntese dos trabalhos 

 

Ao valorizar a importância da recuperação da informação histórica e do conhecimento tradicional, a 
Universidade de Lisboa procura contribuir para encontrar soluções para alguns dos atuais desafios societais, 
nomeadamente no que se refere a alimentação, saúde e ambiente. Nesse sentido, o grupo de trabalho sobre 
“Transições Tecnológicas: Memórias, Saberes e Práticas” que, através do Colégio Food, Farming and Forestry 
(F3) mobiliza investigadores e docentes de diversas Faculdades e Institutos da Universidade de Lisboa, 
trabalha interdisciplinarmente para, inter alia i) Desenvolver pesquisa de informação histórica sobre 
conhecimentos, saberes e práticas na sua relação com a especificidade de diferentes regiões; ii) Constituir um 
corpus de referência que enquadre soluções historicamente encontradas pelas comunidades e a sua 
contribuição para a sustentabilidade; iii) Promover debates em torno de tecnologias recuperadas / adaptadas 
para propor inovação em contextos atuais; e iv) Desenvolver mecanismos de ligação à sociedade civil, 
estabelecendo parcerias para estimular ciência cidadã. 

Neste contexto, as intervenções e os debates suscitados durante o Seminário “Alimentação, Saúde e 
Ambiente: Sustentabilidade e Desafios constituem um valioso contributo para a estruturação da Agenda de 
Potencial Científico deste grupo.  

No conjunto das sessões, e em comum à investigação das múltiplas e distintas áreas de competência 
representadas no elenco de palestrantes do Seminário, sobressaiu a importância das perceções e dos 
comportamentos sociais, incluindo as dimensões morais e política, significativamente debatidas e transversais 
a todos os painéis. As práticas e as tecnologias tradicionais surgiram frequentemente associadas a atitudes 
saudáveis e sustentáveis (várias iniciativas emblemáticas, principalmente de Portugal e do Brasil, foram 
apresentadas ilustrando esta ligação). Porém, paradoxalmente, evidenciou-se que o impacto positivo da 
transição para ações que diminuíram a proporção de impacto negativo da produção e consumo de certos 
bens sobre o ambiente, tem vindo a ser anulado pelo crescimento económico em termos absolutos, pondo 
em questão as estratégias para um desenvolvimento sustentável.  

Por outro lado, tornou-se igualmente claro que i) a governança ambiental é uma questão global 
compartilhada por todos os Estados, devendo assim constar nas agendas de diplomacia multilateral; ii) que os 
atuais padrões de consumo adotados por redes, cujo objetivo é a transição para a sustentabilidade dos 
mercados alimentares, e por cidadãos, que assumem ter preocupações com a sustentabilidade, se regem 
frequentemente por paradigmas de “estética”, orientados por informação abundante, nem sempre 
cientificamente apoiada e desatenta aos percursos históricos, que desperta “fenómenos de grupo” por 
contágio social; iii) que o papel da inovação tecnológica e organizacional e a sua relação com a inovação social 
no estabelecimento de políticas para um desenvolvimento sustentável, deve assentar em dados objetivos que 
nem sempre coincidem com o que individualmente se deseja e/ou se faz com esse intuito. 

Assim, embora o reconhecimento da centralidade da governação tivesse sido quase unânime, a perceção 
social e política dominante parece ser, contudo, oposta, e as estratégias de marketing político poderão ser 
uma explicação para a ausência de apostas na adaptação de tecnologias tradicionais, mesmo quando se 
antecipam benefícios em termos de sustentabilidade ambiental, energética e económica. Efetivamente, 
soluções suportadas em tecnologia recente parecem ser mais valorizadas pela opinião pública do que o apoio 
a soluções que recuperam práticas com reduzida incorporação de inputs tecnológicos.  

Neste contexto, o papel da Academia passa por disponibilizar aos cidadãos informação cientificamente 
comprovada, separando-a de convicções pessoais, para que estes possam exigir diferentes soluções aos 
decisores, com vista à sustentabilidade. A fundamentação científica é imprescindível para a adaptação de 
tecnologias ancestrais ao desenvolvimento de soluções inovadoras, em realidades atuais, e a identificação de 
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novos problemas que daí possam resultar. Tais soluções – sejam elas práticas agrícolas, aproveitamento de 
matérias-primas tradicionais e recursos “fora de moda”, processamento e confeção de alimentos ou 
mecanismos de distribuição, venda ou apoio social…  - nem sempre podem ser extrapoladas para realidades 
diferentes, dependendo o seu sucesso da conjugação de fatores naturais e culturais específicos, o que obriga, 
tanto ao conhecimento da génese de cada uma dessas soluções e do seu modo de funcionamento, quanto ao 
conhecimento do seu enquadramento técnico específico. 

Donde, a importância de conhecer e enquadrar historicamente como surgiram, evoluíram e poderão 
funcionar estas soluções para, no âmbito do Desenvolvimento Sustentável, e em cruzamento com outras 
áreas científicas, avaliar da sua aplicabilidade hoje, em que moldes e circunstâncias. Reconstituir contextos 
anteriores de aproveitamento, distribuição e consumo de recursos naturais e de criação, abandono ou difusão 
de técnicas e de descobertas científicas, contribui para tomadas de decisão mais bem fundamentadas e para 
uma cidadania melhor informada.  

A investigação deve assim ser reforçada em áreas de fronteira no âmbito do Desenvolvimento Sustentável e 
entre domínios diversos como sejam os da Biologia / Biotecnologia, Psicologia, Sociologia, História, Ciências 
Políticas, chamando-se, no entanto, a atenção para a importância do levantamento e análise, crítica e 
renovada, da documentação histórica para enquadrar os atuais estudos sobre alimentação, saúde e ambiente. 
Esta documentação, de natureza muito diversificada, inclui fontes iconográficas, literárias, arqueológicas e 
epigráficas, bem como registos orais, e que, até hoje, raramente têm sido olhadas na perspetiva do seu 
potencial para o enquadramento histórico destes estudos embora, como foi amplamente testemunhado 
neste seminário, providenciem informação fundamental para a compreensão das questões aqui debatidas. 

Por sua vez, este esforço deve ser acompanhado pelo investimento numa ligação efetiva à sociedade civil, 
expressa na comunicação e disponibilização da informação e do conhecimento à sociedade, alterando o 
paradigma que entende as tecnologias e os saberes anteriores apenas do ponto de vista do seu valor histórico 
e patrimonial. Sendo que, neste contexto, reconhece-se como fundamental a necessidade de investir na 
educação e na comunicação, envolvendo as populações na identificação de problemas e na construção de 
soluções específicas para os ultrapassar. Fazê-lo requer uma aposta na literacia alimentar e ambiental, 
sublinhando a importância do modo como se produzem, distribuem e consumem bens alimentares e como 
nos relacionamos com o meio envolvente, nas suas várias vertentes, designadamente cultural, ambiental e de 
saúde. 

Neste contexto, as intervenções e os debates suscitados durante este Seminário vão ao encontro destas 
preocupações, constituindo por isso matéria que simultaneamente responde e concretiza o programa de 
trabalhos deste grupo.  

 


