
UMA FOME DE CIDADÃO

Seremos capazes de influenciar o futuro do planeta só com 
aquilo que comemos? Poderemos satisfazer a nossa fome, 
preferências e os nossos desejos respeitando a humanidade 
e o meio ambiente? Consumir e comprar, claro, mas o quê? 
Biológico, comércio justo, grandes superfícies... perdemo-
nos, não é? E os outros, do outro lado do mundo, conseguem 
eles satisfazer as suas necessidades alimentares? E no 
futuro, como será? Descobre aqui, as chaves da tua fome de 
cidadão!

COZINHA COM MOLHO CONTROVERSO

O quiz “Cozinha com molho controverso” coloca questões 
sobre temas sensíveis e controversos: os OGM - Organismos 
Geneticamente Modificados, os conservantes, os produtos 
biológicos e a nutri-cosmética.

QUE TIPO DE CONSUMIDOR ÉS?

E por falar em consumo ...o cenário está montado. Vários 
carrinhos de compras cheios de réplicas de produtos 
alimentares vão ajudar a traçar o perfil de cada visitante 
consumidor. Este módulo expositivo incentiva a reflexão sobre 
o que nos leva a consumir. O jogo consiste em ir às compras. 
Ao fazerem a sua escolha e registarem os produtos, com 
base numa lista, cada visitante consumidor irá perceber a que 
campanha de marketing foi mais sensível.

CONVERSAS DE FRIGORÍFICO

Sentado em grandes cubos de gelo, os visitantes podem 
assistir a um espetáculo de marionetas animado. Os 
personagens, alimentos que se encontram dentro de um 
frigorífico, falam sobre temas importantes como prazos de 
validade, corantes,  conservantes e nutracêuticos – alimentos 
que contêm componentes essenciais à nossa saúde.

FOTOGRAFIAS DE PETER MENZEL

Uma mini galeria apresenta a obra fotográfica de Peter 
Menzel que retrata o que comem, numa semana, famílias 
de diferentes partes do mundo: Estados Unidos, Austrália, 
Alemanha, Japão, República do Chade e República do 
Equador. As diferenças na quantidade e qualidade nestas 
imagens são impressionantes.   



COMO ALIMENTAR O MUNDO INTEIRO?

Um incrível filme de animação, dirigido por Denis van 
Waerebeke, faz um balanço da crise alimentar e das possíveis 
soluções para o futuro (policultura, irrigação, troca de 
know-how, biodiversidade, repensar a ajuda alimentar, o 
comércio justo, microcrédito...). Este vídeo de sucesso foi 
especialmente concebido para esta exposição. 
Duração: 9min  

 
O QUESTIONÁRIO FINAL

Um quiz no final da exposição permite fazer um balanço 
divertido de toda informação transmitida ao longo da 
exposição. Cinco lava louças permitem aos visitantes jogar 
em simultâneo e testarem os conhecimentos adquiridos.


