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A “nova RODA DOS ALIMENTOS” e todos os materiais técnicos e científicos com ela relacionados, 

foram concebidos no âmbito de um Protocolo de Cooperação estabelecido entre o ex-Instituto do 

Consumidor, atualmente Direção-Geral do Consumidor (DGC), e a Faculdade de Ciências da 

Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto (FCNAUP) no âmbito do desenvolvimento do 

projeto “Alimentação Saudável”.  

Autoria científica: Rodrigues S, Franchini B, Graça P, de Almeida MDV. A New Food Guide for 

the Portuguese Population. Journal of Nutrition Education and Behavior 2006; 38: 189 -195. 

http://nutritionup65.up.pt
https://www.facebook.com/nutritionup65


 

 

Através dos financiamentos EEA Grants e Norway Grants, a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega contribuem para a redução das disparidades 
sociais e económicas e para o reforço das relações bilaterais com os países beneficiários na Europa. Os três países cooperam estreitamente 
com a UE através do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (EEE). Para o período de 2009-14, os EEA Grants e Norway Grants contribuí-
ram com o valor de € 1790 milhões. A Noruega contribui com cerca de 97% do financiamento total. O financiamento está disponível para as 
ONGs, instituições de pesquisa e académicas, e setores público e privado nos 12 novos estados membros da UE, e na Grécia, Portugal e 
Espanha. Há uma ampla cooperação com entidades estatais de doadores e as atividades podem ser executadas até 2016. As principais áreas 
de apoio são: a proteção do ambiente e as alterações climáticas; a investigação e bolsas de estudos; a sociedade civil; a saúde e as crianças; 
a igualdade de género; a justiça e o património cultural.  

Cereais e derivados, tubérculos 
 1 pão (50g) 

 1 fatia fina de broa (70g) 

 1 e 1/2 batata - tamanho médio (125g) 

 5 colheres de sopa de cereais de pequeno-almoço (35g) 

 4 colheres de sopa de arroz/massa cozinhados (110g) 

Hortícolas 
 2 chávenas almoçadeiras de hortícolas crus (180g) 

 1 chávena almoçadeira de hortícolas cozinhados (140g) 

Fruta 
 1 peça de fruta - tamanho médio (160g) 

Laticínios 
 1 chávena almoçadeira de leite (250ml) 

 1 iogurte líquido ou 1 e 1/2 iogurte sólido (200g) 

 2 fatias finas de queijo (40g) 

 1/4 de queijo fresco - tamanho médio (50g) 

 1/2 requeijão - tamanho médio (100g) 

Carnes, pescado e ovos 
 Carnes / pescado crus (30g) 

 Carnes / pescado cozinhados (25g) 

 1 ovo - tamanho médio (55g) 

Leguminosas 
 1 colher de sopa de leguminosas secas cruas           

(ex: grão de bico, feijão, lentilhas) (25g) 

 3 colheres de sopa de leguminosas frescas cruas      
(ex: ervilhas, favas) (80g) 

 3 colheres de sopa de leguminosas secas / frescas     
cozinhadas (80g) 

Gorduras e óleos 
 1 colher de sopa de azeite / óleo (10g) 

 1 colher de chá de banha (10g) 

 4 colheres de sopa de nata (30ml) 

 1 colher de sobremesa de manteiga / margarina (15g) 

 
 Diariamente, devem comer-se porções de todos os grupos alimentares. 

 O número de porções recomendado depende das necessidades de cada pessoa       

e deve ser ajustado à atividade física. As crianças de 1 a 3 anos devem       

guiar-se pelos limites mais baixos e os homens ativos e rapazes adolescentes pelos mais altos. A restante 

população, incluindo as pessoas com 65 ou mais anos, deve orientar-se pelos valores intermédios. 


