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Objetivos
- Consciencializar a população para a importância da adoção de hábitos e alimentação saudáveis;
- Aliar e adequar informação relevante das áreas da nutrição e da saúde à população em geral;
- Atenuar as limitações funcionais resultantes de algumas patologias (Hipertensão, Diabetes mellitus, etc) através da
divulgação de conselhos úteis;
- Estimular a implementação de receitas práticas e saudáveis;
- Divulgar informação pertinente e benefícios de vários alimentos.
Tudo isto através de uma plataforma simples e acessível que concentra a informação relevante sobre o tema de
forma credível, principal diferença entre os restantes websites e pela qual a associação à marca Angelini® bem como
futuras parcerias com outras organizações são fundamentais

Metodologia
- Estudo de marketing para avaliação de concorrência e possíveis dificuldades de implementação
- Estudo das doenças relacionadas com a alimentação de maior impacto em Portugal
- Com base nos resultados, criação de um website simples que abrangesse as principais lacunas na área
- Criação de plataformas de divulgação: página de Facebook® e newsletter

Aspetos inovadores contidos no trabalho/projeto
- Credibilidade e rigor: através do conhecimento científico transmitido em tudo o que consta no website e da
associação da marca Angelini® ao projeto;
-Centralização de Informação: a maior parte dos websites sobre o tema apresentam a informação demasiado
dispersa; no nosso website podem encontrar-se dicas para uma terapêutica não farmacológica (através da
alimentação e mudança de estilo de vida) para as doenças relacionadas com a alimentação mais prevalentes em
Portugal como a Hipertensão Arterial e a Diabetes;
- Atualidade

Principais conclusões
- Tornando-se uma ferramenta útil à utilização diária por parte da população portuguesa, a criação deste website
pode ajudar a travar uma das maiores pandemias do século XXI, a tríade obesidade, sedentarismo e alimentação
descuidada;
- Custo de oportunidade e de manutenção do projeto são mínimos, sendo este um ponto bastante positivo no
contexto de crise económica atual;
- De acordo com os princípios de acessibilidade e simplicidade que regem o projeto Saúde à la Carte, foi ainda
pensada uma extensão às aplicações móveis, ideia essa que ainda carece dos meios técnicos para o seu
desenvolvimento e para a qual o envolvimento da Angelini® e outros parceiros seria fundamental

