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Objetivos
Desenvolver um manual de alimentos como instrumento de trabalho para os estudantes e profissionais de nutrição
e dietética na quantificação da ingestão alimentar e nutricional da população Moçambicana.

Metodologia
Tendo por base os hábitos alimentares da população moçambicana selecionou-se os alimentos mais consumidos e
organizou-se por grupos. Foram também selecionados pratos típicos do país. Cada alimento/prato típico foi
fotografado e pesado em três porções diferentes.
As imagens das três porções foram dispostas no manual de forma aleatória para evitar a tendência de escolher a
porção média. Os diferentes grupos de alimentos estão estruturados em cores no manual (com separador) o que
permite uma consulta rápida. As medidas referentes a cada porção estão organizadas por ordem, em anexos.
A edição gráfica do manual fez-se em CorelDRAW X4.

Aspetos inovadores contidos no trabalho/projeto
O Manual de Alimentos de Moçambique é o primeiro manual fotográfico de alimentos no país e está adaptado aos
hábitos alimentares da população ao incluir os alimentos mais consumidos e também os pratos típicos.

Principais conclusões
Este manual poderá constituir uma ferramenta válida para a formação dos estudantes de nutrição e dietética e para
o uso pelos profissionais da área, assim como ser usado em programas de prevenção primária sobre educação
nutricional para indivíduos ou grupos populacionais.
Com a participação no Angelini University Award 2011/12 foi possível dinamizar a participação de estudantes e
docentes de três instituições no âmbito da CPLP. A equipa concretizou o projeto, o Manual de Alimentos de
Moçambique existe em papel e em suporte digital para reprodução imediata. Espera-se conseguir implementar o
manual em Moçambique, bem como divulgar o seu conteúdo através de uma distribuição alargada.

