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INTRODUÇÃO 

Enquadramento do diagnóstico no projeto 

O projeto “AlimentAÇÃO! Circuitos Curtos Agroalimentares para o Direito Humano à Alimentação Adequada” 

incide sobre a construção de políticas públicas, mecanismos de governança e instituições adequadas, uma vez que 

estas são fundamentais para o desenvolvimento territorial e para a garantia da segurança alimentar e nutricional 

das suas populações. A criação e consolidação de Circuitos Curtos Agroalimentares (CCA) constitui uma ação 

importante para alcançar este objetivo e contribuir, assim, para a implementação progressiva do Direito Humano 

à Alimentação e Nutrição Adequadas (DHANA). 

Visando mobilizar a sociedade e realizar um trabalho de advocacia1 pela criação e fortalecimento dos CCA, 

enquanto ferramenta territorial para a garantia da segurança alimentar, o projeto prevê a realização de um 

diagnóstico das dinâmicas alimentares locais, incluindo a análise das políticas públicas e medidas existentes, a 

identificação de iniciativas e boas-práticas em curso, e a discussão participativa sobre os desafios e necessidades, 

oportunidades e recursos e prioridades locais. 

Este exercício de diagnóstico tem como principal objetivo conhecer as dinâmicas alimentares do território, os seus 

atores principais e opções tomadas quanto ao sistema alimentar, identificar desafios e necessidades sentidas, bem 

como potenciais recursos a mobilizar para a construção de políticas e medidas locais que permitam dar respostas 

às prioridades elencadas para o território. 

Desta forma, o projeto apoia o processo de construção de políticas públicas de desenvolvimento rural e de 

promoção de CCA visando cumprir o DHANA das populações locais, numa abordagem participativa envolvendo os 

atores locais relevantes, incluindo os municípios parceiros do projeto. 

Este trabalho foi realizado com base em metodologias participativas e permitiu construir capacidades locais e 

apontar oportunidades e estratégias para o desenvolvimento de políticas públicas locais de alimentação e 

nutrição. Os resultados irão contribuir para a elaboração de um Guia de Políticas Públicas de Circuitos Curtos 

Agroalimentares para o Direito Humano à Alimentação Adequada, o qual pretende apoiar a implementação 

autónoma de políticas públicas que envolvam a criação de CCA numa abordagem de DHANA. 

Justificativa metodológica: condições de trabalho e dinâmicas 

O processo de recolha de informação assentou na pesquisa realizada pela equipa do projeto, na informação cedida 

pelo município e na resultante das visitas efetuada ao território, incluindo ao mercado municipal, com conversas 

e breves entrevistas a consumidores e produtores/as locais, da realização das “Rodas de Diálogos” e da reunião 

de advocacia e restituição de resultados on-line.  

A mobilização dos atores locais chave para a “Roda de Diálogos” e sessões de restituição de resultados e 

consensualização de prioridades locais foi, sobretudo, concretizada pelo município, dada a sua posição privilegiada 

de conhecimento do território e proximidade com os atores locais. Apesar da relativa diversidade de atores 

presentes e do seu envolvimento ativo nas sessões, será importante que, em oportunidades futuras de 

continuidade deste trabalho, seja garantida a participação de atores representantes de outros interesses locais 

relevantes e que não puderam estar presentes nestes momentos de reflexão e discussão. 

Atendendo aos constrangimentos impostos no âmbito do período de confinamento decorrente da pandemia 

Covid-19, assim como os consequentes impactos que teve nos territórios locais, foi impossibilitada a realização de 

novas visitas ao território, havendo um esforço de adaptação pelas partes envolvidas onde a comunicação e as 

sessões passaram a realizarem-se virtualmente, no sentido de dar resposta aos resultados visados no projeto.  

 

 
1 Termo que remete à atividade designada por advocacy na língua inglesa, não existindo na língua portuguesa conceito que traduza 
literalmente esta atividade. 
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Principais resultados obtidos e próximos passos 

Mediante o processo decorrido no município, e considerando a existência de outras ações consideradas 

importantes, foram consensualizadas como medidas prioritárias: 

 criação de um Conselho Municipal de Alimentação, enquanto espaço de encontro e de articulação entre atores 

locais para trabalhar coletivamente, a longo prazo e continuidade, em torno de uma Estratégia Alimentar Local e 

respetivo plano de ação, a construir e implementar; 

 fortalecer o trabalho desenvolvido em torno da Bio-Região; 

 fomentar o desenvolvimento de uma cultura alimentar local; 

 Desenvolver uma marca territorial envolvendo os setores agroalimentar, do turismo e da saúde. 

De referir que a proposta de criação de um Conselho Municipal de Alimentação foi ainda alvo de consideração 

pela Assembleia Municipal de São Pedro do Sul, tendo obtido um parecer favorável por unanimidade e tendo sido 

constituído um grupo de trabalho para dar continuidade ao processo iniciado pelo projeto.  

Estas propostas implicam a mobilização de recursos (humanos, capacidades, financeiros, materiais, etc.) e uma 

ação abrangente em diversas áreas setoriais, constituindo um primeiro esboço de uma estratégia integrada para 

o sistema alimentar local. 

No quadro do projeto AlimentAÇÃO!, deu-se seguimento a esta proposta que foi considerada, em dezembro de 

2020, pela Assembleia Municipal de São Pedro do Sul e que teve, por unanimidade, um parecer favorável. Foi 

constituído um grupo de trabalho2, procurando concretizar a vontade expressa pelos atores locais que 

participaram nas Rodas de Diálogos e na reunião de Advocacia. No dia 28 de abril de 2021 decorreu uma reunião 

com este grupo, onde foi debatida a estrutura de um plano de trabalho visando a implementação de uma 

estratégia alimentar no município de São Pedro do Sul. 

 

  

 
2 Grupo constituído por três elementos: António Ribeiro, Vítor Barros e Carlos Laranjeira, procurando dar continuidade ao processo. 
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São Pedro do Sul - breve retrato do território e do seu Sistema Alimentar Local 

O município de São Pedro do Sul, pertencente ao distrito de Viseu, constrói-se sobre a região hidrográfica do rio 

Vouga, conhecida como a região de Lafões, entre a Serra do Caramulo ao sul e as Serras de São Macário, Arada e 

Gralheira ao norte, na região centro de Portugal. São Pedro do Sul é sede de um município com 348,95 km2 de 

área, subdividido em 14 freguesias.  

1. Caracterização Sociodemográfica  

O município de São Pedro do Sul e as suas freguesias apresentam perdas populacionais quando se avaliam os 

números populacionais de 2010 e 2018. Constata-se uma queda de 16.997 habitantes em 2010 para 15.587 

habitantes em 2018. Em 2018, o município contava com uma população jovem (inferior aos 15 anos) de 10,6%, 

um decréscimo face a 2010, em que a população habitante jovem era de 13,1%. O mesmo fenómeno se verifica 

na população em idade ativa, mas em menor escala, onde a população passou de 61,4% (2010) para 60,7% (2018). 

Porém, a taxa de população idosa aumentou de 25,5% (2010) para 28,7% (2018), o que reflete uma característica 

sociodemográfica generalizada em território português. 

Quanto aos indicadores de educação, em 2019, observa-se uma taxa bruta de pré escolarização de 102,2%, , no 

ensino básico de 104,5% e no ensino secundário de 130,2% que indica uma frequência escolar positiva (INE 2019).  

A taxa de desemprego mantém-se elevada e ronda os 7% (2018). Apesar do número de inscritos demonstrar uma 

diminuição em 2018, com 641 inscritos face aos 665 de 2010, a percentagem de desemprego aumentou face à 

queda da população residente entre 2010 e 2018 (PORDATA 2019).  

2. Caracterização Agroecológica  

O território de São Pedro do Sul situa-se no centro-norte do país, com a sua orientação territorial a oeste e recebe 

as seguintes influências ambientais: a humidade do Atlântico, que favorece a produção de biomassa e produtos 

agroalimentares, a produção de bosques e a produção de mantos freáticos superficiais e afluentes de água que, 

por sua vez, favorecem a rega e a produtividade agroalimentar. Os ventos secos do sul provenientes do Norte de 

África, levam a ambientes favoráveis para incêndios devastadores, como observado em anos recentes.  

O ciclo dos solos é constituído pela floresta, os musgos e o pasto natural que nascem entre as florestas e as áreas 

pedregosas, que contribuem na sua produção através da descomposição rochosa, a digestão animal e a sua 

utilização como cama de pecuária. A utilização destas camas foi assumindo um papel importante neste ciclo, já 

que após a sua utilização, e estando incrementada de urina e fezes animais, era posteriormente colocada nos 

lameiros num processo de produção natural e biológica dos solos. Por sua vez, as florestas eram fertilizadas pelo 

processo de pastagem de digestão da pecuária. Por outro lado, esta produção agroalimentar dos lameiros tem o 

duplo propósito de alimentação humana e animal, reforçando o ciclo da fertilidade natural e a produção dos solos 

através da atividade pecuária, mantendo também a biomassa não florestal reduzida, um fator relevante no 

controlo de incêndios. 

3. Descrição do Sistema Alimentar 

3.1. Produção e transformação de alimentos 

O que destaca a produção alimentar do município de São Pedro do Sul é a sua marca de Bio-Região, onde assumem 

particular valor as áreas de cultivo através de lameiros, formados ao longo de gerações, com sistemas 

agropecuários. A produção agroalimentar é predominantemente agrícola, com a produção tradicional 

maioritariamente centrada nas hortícolas e fruticultura, registando-se a produção biológica prevalente em frutas 

e vinhos. Nas zonas mais rurais do município ainda se evidencia o cultivo de grãos, no qual se inclui o milho, mas 

a qual tem entrado em déficit devido à invasão de javali. A região tem uma prevalência pecuária com uma maior 

presença de bovinos de usos múltiplos, incluindo alguns pontos de produção leiteira. Em menor escala encontra-

se também a presença de ovinos, caprinos e apicultura, e a produção avícola encontra-se com maior produção 

em comparação com as anteriores.  

Possui uma topografia fortemente acidentada, com planaltos pedregosos pouco ondulados ou planos com pouca 

terra no seu topo, com forte exposição ao vento. Por baixo do seu topo encontram-se ladeiras, o que provoca uma 
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forte restrição na área disponível à produção agropecuária. As áreas de cultivos desenvolvem-se através de 

lameiros, formados ao longo de gerações, com sistemas produtivos agropecuários. Porém, a autarquia tem vindo 

a criar incentivos à criação de bovinos de raça autóctone para estimular a criação destes.  

O município de São Pedro do Sul tem vindo a promover a Bio-Região como o seu modelo de desenvolvimento 

rural agroalimentar, incluindo diversos apoios da Câmara Municipal, por exemplo, à certificação dos produtores 

locais em Modo de Produção Biológica que atribui um subsídio por unidade de produção para 3 anos de conversão; 

bem como a criação de uma Horta Comunitária, no terreno da Misericórdia de Santo António. Esta Horta, que 

funciona em modo de produção biológica, conta com o apoio técnico dos agrónomos da Câmara Municipal para 

apoiar o desenvolvimento desta atividade. 

Ambos os produtores de modo de produção convencional e biológico contam com o apoio das listagens de 

produtores do município e com o apoio técnico de dois agrónomos da Câmara Municipal. No âmbito da produção 

convencional e da produção vendida no Mercado Municipal da Agricultura Tradicional e Familiar, estes técnicos 

proporcionam apoio técnico e fiscalizar esta produção através de acompanhamento aos agricultores/as, para 

garantir que a venda no mercado é proveniente dos mesmos/as. Estes técnicos fazem ainda um trabalho de 

sensibilização para que sejam usadas práticas menos intensivas e ambientalmente mais sustentáveis. 

O município preserva também a sua cultura alimentar que resulta em produtos transformados de referência, tais 

como a doçaria regional, manteigas, licores, compotas e o fumeiro. Contudo, o município não tem apoios para a 

transformação de produtos (Município de São Pedro do Sul, 2020b). 

3.2. Comercialização  

A região de São Pedro do Sul conta com uma economia diversa e com elevado potencial de complementaridade 

entre a produção agrícola, a produção tradicional transformadora e o turismo rural e de saúde, cujos 

consumidores são os residentes do concelho, os visitantes e turistas que procuram as suas águas termais. Porém, 

existe ainda uma relação frágil entre a economia do território e o turismo, que apenas se complementam 

pontualmente, devido à falta de atores económicos e de inteligência de mercado para organizar e estruturar a 

procura e a oferta regional onde é necessário gerir a diversidade, sazonalidade e a atomização das iniciativas.  

Relativamente à comercialização da produção tradicional/convencional, a autarquia cede o espaço para a 

realização do Mercado Municipal de Agricultura Tradicional e Familiar desde 2009, que a partir de 2012 passou a 

realizar-se no espaço dos claustros do edifício da Câmara Municipal. Porém, o espaço possui algumas limitações 

pelo que têm sido realizados esforços de captação de recursos para apoiar a criação de Cadeias Curtas e Mercados 

Locais visando ultrapassar estas limitações. Este mercado funciona todos os sábados de manhã e não tem 

produtores biológicos, destinando-se exclusivamente aos produtores das 14 freguesias do concelho, contando 

atualmente com 12 produtores inscritos. Existe também a loja Terras de São Pedro, apoiada pela Câmara 

Municipal, que proporciona ao agricultor apoio técnico e um canal de comercialização, de modo a valorizar a 

agricultura tradicional e familiar, e onde se comercializam produtos alimentares que são produzidos e 

transformados localmente. Agregada à loja, existe a distribuição dos Cabazes Terras de São Pedro do Sul, um cabaz 

de hortícolas e fruta entregue semanalmente ao domicílio ou em loja.  

Tendo o concelho a marca de Bio-Região, existe um empenho na comercialização da produção biológica, com 

destaque para o Mercado Bio das Termas (Iniciativa Bio-Região) que opera com a participação dos produtores 

biológicos locais. A produção biológica do concelho pode também ser obtida através da iniciativa Bio & Lógica, um 

cabaz composto por produção biológica. Como modo de escoamento dos produtos biológicos locais às unidades 

hoteleiras foi criada a Estratégia da Bio-Região (Município de São Pedro do Sul, 2020c). 

No campo da promoção e valorização dos produtos locais, são organizados diversos eventos temáticos ligados aos 

produtos alimentares locais ao longo do ano e realizados nas diversas freguesias: Festa da Laranja (Valadares), 

Festa da Vitela de Lafões (Manhouce), Festa da Broa, Saberes e Sabores de Pindelo dos Milagres, Vila Maior Aldeia 

Bio, Feijão.com(e), Festa da Castanha e do Mel e Feira do Biológico e da Natureza. Outros eventos incluem visitas 

turísticas semanais às explorações agrícolas em modo de produção biológica e a Rota de Vitela de Lafões “14 

freguesias/14 experiências”. Foi ainda criado o Receituário da região “Carta Gastronómica de Lafões”.  
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No concelho existe também a Cooperativa “Mimos”, composta por produtores locais e que abastece o Centro 

Social de Valadares.  

3.3. Consumo e Segurança Alimentar e Nutricional 

Em termos de respostas de apoio alimentar existe uma parceria entre a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

e o Agrupamento de Escolas de São Pedro do Sul para a angariação de cabazes e de alimentos não perecíveis na 

época do Natal, entregues às lojas sociais e nove IPSS locais possuem cantinas sociais. 

No âmbito dos estabelecimentos escolares, existem três estabelecimentos públicos e um estabelecimento privado 

com cantina. No concelho, todo o parque escolar tem o seu fornecimento alimentar concessionado uma empresa 

privada. Segundo a informação cedida pelo Município, a única exceção é a Escola Professional de Carvalhais, que 

se abastece através de concurso público.  

No que diz respeito ao apoio escolar, os alunos pertencentes ao ano letivo 2019/2020 a quem tenha sido atribuído 

o Escalão A, recebem 100% de apoio à alimentação, os alunos que lhes foi atribuído o Escalão B recebem um apoio 

de 50% para a alimentação.  

A Câmara Municipal, em parceria com as escolas, promove o projeto “Regime da Fruta Escolar”, onde distribuem 

uma peça ou dose de fruta e/ou produtos hortícolas, duas vezes por semana aos alunos do Jardim de Infância e 

aos alunos do 1º ciclo.  

“Mãe Pai, hoje comi BIO” é uma iniciativa da estratégia da Bio-Região do conselho de São Pedro do Sul, e consiste 

numa refeição totalmente biológica, que é servida uma vez por mês, e em que a maioria dos produtos usados para 

a confecionar são produtos do concelho.  

Cerca de 50% dos problemas de saúde identificados na população abrangida pelo ARCS Dão Lafões (14 concelhos) 

estão relacionados com a alimentação (Município de São Pedro do Sul, 2013). Neste sentido, são desenvolvidas 

várias iniciativas de promoção da alimentação saudável de diferentes grupos da população local. Em parceria com 

o Serviço Local de S. Pedro do Sul da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento dos Centros de Saúde (ARCS) Dão 

Lafões, a Câmara Municipal promove o projeto “Lanche.come”, uma iniciativa que visa melhorar os lanches dos 

alunos do Jardim de Infância e do 1º ciclo. A esta iniciativa juntam-se também o “Sopa.come” e “Pão.come” com 

o objetivo de reduzir o consumo de sal por parte da população (Município de São Pedro do Sul, 2020a).  

3.4. Investimento  

Verifica-se um investimento público considerável na área de produção e transformação alimentar e gestão 

florestal: desde 2016 até agosto de 2020, foram conseguidos financiamentos num valor total de 3 346 282,85€ 

mediante a aprovação de projetos do Programa de Desenvolvimento Rural - PDR 2020 nas seguintes tipologias: 

1.0.1 - Grupos Operacionais;  

2.2.2 - Apoio à criação de serviços de aconselhamento;  

3.1.1 - Jovens Agricultores;  

3.1.2 - Investimento de Jovens Agricultores na exploração agrícola;  

3.2.1 - Investimento na exploração agrícola;  

3.2.2 - Pequenos Investimentos nas explorações agrícolas;  

3.3.1 - Investimento Transformação e comercialização de produtos agrícolas;  

3.4.2 - Melhoria da eficiência dos regadios existentes;  

4.0.2 - Investimentos em produtos florestais não identificados como agrícolas no Anexo I do Tratado; 

6.2.2 - Restabelecimento do potencial produtivo;  

8.1.3 - Prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticos;  

8.1.4 - Restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e abióticos ou acontecimentos catastróficos; 

8.1.5 - Melhoria da resiliência e do valor ambiental das florestas;  

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas;  

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais;  

10.2.1.6 - Renovação de aldeias; 

20.2.3 - Assistência técnica RRN - Área 3. 
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Relativamente ao consumo alimentar, o financiamento que o município obteve do Instituto de Financiamento da 

Agricultura e Pescas, I.P - IFAP refere-se ao Regime Fruta Escolar. 

Rodas de Diálogos  

A Roda de Diálogos (RD) é um espaço dedicado à reflexão e uma ferramenta de apoio ao debate participativo. No 

âmbito do projeto AlimentAÇÃO!, as RD visaram mobilizar os diversos atores locais - produtores/as, 

consumidores/as, IPSS, Escolas e outros agentes -  para identificar as necessidades, desafios e as oportunidades 

do sistema alimentar local, particularmente, ao nível dos Circuitos Curtos Agroalimentares, incluindo a 

identificação de boas práticas. 

Esta ação teve igualmente como objetivo contribuir para o diagnóstico local e promover a construção de 

capacidades locais, identificando oportunidades e estratégias para o desenvolvimento de políticas públicas locais 

promotoras de circuitos curtos agroalimentares baseados numa abordagem de DHANA.  

A primeira RD – Circuitos Curtos Agroalimentares para uma Alimentação Saudável, Sustentável e Justa – foi 

integrada no 6º Festival do Feijão, onde produtores e agricultores locais fizeram-se presentes de forma a promover 

e comercializar os seus produtos. Previamente à sessão da RD efetuou-se uma visita à feira onde surgiram 

conversas informais com os produtores presentes.  

Esta atividade decorreu no dia 14 de setembro de 2019, das 14h30 às 17h30, no Salão Nobre do Município e 

contou com 21 participantes, entre as quais representantes de produtores, associações, IPSS, hoteleiros, Unidade 

de Saúde local, Instituto Politécnico de Viseu, Município de São Pedro do Sul e também alguns turistas. 

Esta ação teve início com as boas-vindas institucionais dos parceiros e uma breve contextualização do projeto e 

dos objetivos da Roda de Diálogos no âmbito do projeto AlimentAÇÃO!.  

Seguidamente, a sessão prosseguiu com os Diálogos em Grupo, onde os participantes, em roda, puderam refletir 

e discutir as seguintes questões: 

 Que Boas Práticas de Circuitos Curtos Agroalimentares identifica em São Pedro do Sul?  

 Que desafios e lições identifica e sugere para a melhoria da produção local? 

 Que estratégias identifica e sugere para o desenvolvimento do consumo local? 

 Que recursos e oportunidades identifica para melhorar e/ou construir Circuitos Curtos Agroalimentares em 

São Pedro do Sul?  

 Que tipo de medidas/ políticas públicas devem ser melhoradas e/ou criadas para promover Circuitos Curtos 

Agroalimentares em São Pedro do Sul? 

Por fim, deu-se o encerramento da Roda de Diálogos com a oferta de um lanche. 

Para devolver e validar os resultados da primeira sessão de RD e aprofundar o conhecimento sobre o Sistema 

Alimentar do município, assim como priorizar medidas e ações a serem concretizadas foi realizada uma segunda 

Roda de Diálogos – Promoção de Sistemas Alimentares Sustentáveis e Circuitos Curtos em São Pedro do Sul, no dia 

oito de fevereiro de 2020, entre as 14h30 e as 17h30, na Estação de Artes e Sabores. A sessão contou com 34 

participantes entre os quais representantes de associações e cooperativas locais, produtores, agricultores, 

Fig.3 - Discussão conjunta visando identificar 
propostas concretas para o desenvolvimento 
de circuitos curtos em São Pedro do Sul. 

Fig.2 - Discussão em plenário com atores 
locais sobre o Sistema Alimentar local. 

Fig.1 - Entrevistas aos produtores locais na 
feira do Festival do Feijão. 
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apicultores, unidades de transformação, unidades hoteleiras, IPSS, Unidade de Saúde local, Escolas, Instituto 

Politécnico de Viseu e Município de São Pedro do Sul. 

Previamente à sessão de Roda de Diálogos, a equipa do projeto visitou o mercado nos claustros da Câmara 

Municipal de São Pedro do Sul, onde foram realizadas conversas e entrevistas aos produtores e consumidores 

presentes. A manhã terminou com um almoço realizado na Estação de Artes e Sabores com os produtores que 

comercializam os seus produtos nos claustros. 

 

 

 

 

 

 

Após o almoço, a Roda de Diálogos teve início com as boas-vindas institucionais dos parceiros e foram 

apresentados os resultados alcançados na primeira sessão, tendo sido também realizada uma breve palestra sobre 

a promoção de Sistemas Alimentares Sustentáveis e Circuitos Curtos em São Pedro do Sul. A sessão prosseguiu 

com a reflexão e discussão, em grupos, sobre as potencialidades e problemas do território. 

 

No seguimento da apresentação e discussão dos resultados obtidos, procedeu-se ao debate em plenária, sobre as 

medidas/ políticas públicas a criar/implementar no território. Foram estabelecidas prioridades a nível de recursos 

(parcerias e outros) e de prazos de concretização, num ambiente que suscitou bastante participação e 

envolvimento dos presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, a Roda de Diálogos encerrou com uma breve intervenção dos parceiros institucionais, onde se contou 

com a presença do Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul. 

  

Fig.5 - Apresentação dos resultados  
obtidos na primeira sessão da Roda de 
Diálogos. 

Fig.6 - Discussão em grupos visando 
identificar propostas concretas para o 
desenvolvimento de circuitos curtos 

Fig.7 - Sessão de advocacia e consensualização 
de medida, com a participação do executivo da 
Câmara Municipal. 
 

Fig.5 - Comercialização de hortícolas sazonais de produção local.  
 

Fig.4 – Visita ao mercado dos claustros da Câmara Municipal.  
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Resultados das Rodas de Diálogos  

Dada a abrangência intersectorial própria do sistema alimentar, bem como a diversidade de atores que nele têm 

parte e a articulação entre diferentes níveis territoriais que o afetam (local, regional, nacional e supra-nacional) 

são inúmeras e diversas as áreas de intervenção a trabalhar que surgem nas sessões participativas, tal como se 

pode verificar no Quadro 1 apresentado a seguir. Estes resultados constituem um primeiro esforço de 

esquematização e sistematização analítica do sistema alimentar local, embora seja necessária uma compreensão 

mais aprofundada das suas dinâmicas e tendências. 

Quadro 1 – sistematização dos principais resultados das sessões participativas da Roda de Diálogos. 

NECESSIDADES E DESAFIOS 

Produção 

• Despovoamento territorial: criar condições para a 

fixação de pessoas (melhoramento de serviços de 

apoio à família, creches, transportes, etc.);  

• Dificuldade de renovação geracional dos 

produtores leva a falta de mão-de-obra e perda de 

conhecimentos, variedades e práticas tradicionais;  

• Elevados custos de produção; 

• Falta de políticas de apoio adaptadas aos 

produtores locais, incluindo os que têm práticas 

diferenciadas (agroecologia, biológica, etc.);  

• Encontrar estratégias para valorização de 

produções e conhecimentos tradicionais 

alimentares locais; 

• Recuperar variedades tradicionais e sua integração 

nos programas das escolas de hotelaria e nas 

ementas da restauração local; 

• Falta de organização coletiva dos produtores locais 

impede um maior abastecimento junto dos 

mesmos (têm produtos de qualidade cujo preço 

não pode baixar mais): necessidade de 

cooperação, de criar uma estrutura 

autossustentável, apartidária, com compromisso; 

• Encontrar facilitadores para promover e apoiar a 

organização dos produtores; 

• Necessidade de mais dinamismo dos produtores 

na promoção dos seus produtos; 

• Faltam medidas de apoio para o controlo de 

pragas, javalis, corvos, vespas, etc. 

Comercialização 

• Reforçar uma estratégia local para acesso ao 

mercado dos produtores familiares (construção do 

mercado municipal, mercados físicos, virtuais, 

logística, transportes, etc.); 

• Promover adesão a redes de abastecimento que 

facilitem o acesso a produtos nutricionalmente 

adequados e que não são produzidos no território; 

• Encontrar estratégias para aumento da procura de 

produções locais a partir da sua ligação ao 

património natural e cultural; 

• Dificuldade de escoamento da produção: i) 

organização da logística (agrupamento da 

produção) e do transporte (para diminuição dos 

custos das deslocações); ii) mapear mercados fora 

da região/ feiras e outros mercados que possam 

integrar circuito mais longo de abastecimento; 

• Diversificar as formas de escoar face ao perfil e 

necessidades dos consumidores; 

• Dificuldades em competir com preços baixos das 

grandes superfícies face aos produtos de 

qualidade dos produtores locais. 

Consumo 

• Desconhecimento das necessidades/ preferências 

dos consumidores individuais e coletivos: 

necessário mais diálogo  

• Construir / reforçar capacidades de consumidores 

individuais e coletivos (cozinheiros, professores, 

técnicos de turismo e restauração, responsáveis 

por compras) quer no valor / rendimento/ 

qualidade dos alimentos biológicos, quer nas 

práticas de confeção tendo em conta os produtos 

locais e sua sazonalidade; 

• Mudar mentalidades e hábitos de consumo: o foco 

das escolhas ainda é o preço e não a qualidade; 

• Hábitos alimentares sedimentados dos pais 

dificultam o trabalho educativo das escolas; 

• Adesão a mais programas de alimentação escolar; 

• Necessidade de mais educação alimentar: 

desconhecimento do Programa Nacional para a 

Promoção da Alimentação Saudável, o qual 

necessita ser operacionalizado a nível local; 

• Exigências (ASAE e Segurança Social) colocadas às 

IPSS dificultam a compra de produtos aos 

produtores locais;  

Outras Necessidades e Desafios 
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• Dispersão de esforços entre organizações e 

instituições locais e ausência de mecanismos de 

governança focados na alimentação como um 

todo: necessidade de mais coordenação entre 

atores para um conselho local de alimentação; 

• Mais partilha de boas práticas e trabalho 

corporativo; 

• Clarificar à população geral o que é a Bio-Região 

para que se aproprie deste projeto.

BOAS PRÁTICAS E LIÇÕES APRENDIDAS 

Produção 

• Apoio técnico aos produtores promovido pela 

autarquia; 

• Subsídios de apoio à certificação em Modo de 

Produção Biológica; 

• Subsídios à criação de bovinos de raça autóctone; 

• Horta comunitária em Produção Biológica para os 

munícipes (Misericórdia de Santo António); 

Comercialização 

• Mercado nos Claustros, a Loja Terras de São Pedro 

e o Sistema de cabazes apoiam o escoamento dos 

agricultores familiares; 

• Mercado das Termas (biológicos locais) no âmbito 

da Bio-Região; 

• Estratégia da Bio-Região para escoar os produtos 

biológicos locais às unidades hoteleiras; 

• Iniciativa Bio & Lógico disponibiliza cabazes de 

produtos biológicos; 

• Eventos de promoção e valorização dos produtos 

locais (feiras, certamos, festas e seminários); 

• Cooperativa Mimos de produtores locais que 

abastece o Centro Social de Valadares. 

Consumo 

• Unidades hoteleiras que adaptaram a confeção 

usando alimentos biológicos locais e sazonais 

verificam redução de gastos; 

• Programas de sensibilização para o consumo de 

alimentos sazonais e locais ("Sopa.come", 

"Pão.come" e consumo de leguminosas); 

• Programa de Educação Alimentar no pré-escolar e 

1º ciclo: “Lanche.Come” e “Mãe Pai, hoje comi 

Bio”; 

• No território ainda se consome diariamente 

alimentos sazonais. 

Outras Boas Práticas 

• Turismo ecogastronómico: promoção do território 

com base nos recursos locais e nas suas gentes; 

• A marca São Pedro do Sul como Bio-Região 

enquanto política local de valorização do território; 

• Formação Profissional anual em parceria na área 

agrícola, cozinha e turismo. 

RECURSOS E OPORTUNIDADES  

Produção 

• Conhecimento da diversidade de espécies e 

valorização das variedades endógenas; 

• Novas tecnologias de comunicação podem ajudar 

a promover os produtos locais; 

• Desenho de uma estratégia de organização da 

produção local. 

Comercialização 

• Construção de mercado de produtores; 

• Mercado das Termas: alargar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

a outros produtores e durante um período mais 

extenso; 

• Sistemas de cabazes “pré-pagos” (tipo AMAPs) 

para apoiar os Agricultores Familiares; 

• Replicação de aprendizagens já conquistadas de 

experiências de escoamentos de produtos locais 

junto de restauração/ hotelaria local; 

• Agregar produtos locais para serem escoados para 

a Hotelaria das Termas e IPSS;  

• Concentrar as vendas na Adega Cooperativa, 

situada num local com bons acessos, melhorar a 

sua comunicação e promoção; 

• Apostar em novos mercado via redes sociais: 

município prevê desenvolver uma plataforma 

digital para comercializar produtos locais. 

Consumo 

• “Alimentação Saudável” é o tema anual de dois 

agrupamentos escolares que podem integrar 

iniciativas piloto a determinar; 

• Programa de Alimentação Escolar – a necessidade 

de ser mais abrangente; 

• Dar continuidade ao trabalho em curso nas escolas 

de promoção de mudança de hábitos; 

• Ações de formação de agricultura sustentável; 

• Educação alimentar: fazer a transição do nacional 

para o local. 

Outros Recursos e Oportunidades 
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• O turismo do “bem-estar” associado à qualidade 

de vida e o interesse crescente na alimentação 

sustentável podem atrair e fixar população e 

valorizar produtos locais diferenciados; 

• Marca Bio-Região: aprofundar as suas 

potencialidades e reconhecimento no território.  

MEDIDAS/ POLÍTICAS PÚBLICAS 

Produção 

• “Patrimonializar” o sistema agrícola local – 

preservação dinâmica do território;  

• Serviço de facilitação/ apoio aos produtores 

(logística, comercialização); 

• Continuar com o apoio no controle de pragas para 

os produtores; 

• Realizar oficinas de transmissão de conhecimentos 

entre gerações de agricultores. 

Comercialização 

• Estudar e criar formas de fomento das compras 

institucionais locais. 

• Construir o mercado municipal; 

• Estudo de caracterização da procura local 

(consumidores individuais e coletivos) para 

organização da oferta alimentar; 

• Mapear mercados para escoamento fora de São 

Pedro do Sul;  

• Promover plataforma eletrónica para venda de 

produtos; 

Consumo  

• Sensibilizar as IPSS para consumirem mais 

produtos locais; 

• Realizar pilotos de CCA entre cantinas / refeitórios 

com abastecimento da produção local (quantificar/ 

sistematizar); 

• Campanha de educação alimentar; 

• Alargamento de programas de alimentação escolar 

para produtos sustentáveis. 

Outras Medidas Prioritárias 

• Desenhar uma política de alimentação local e 

conselho municipal de alimentação; 

• Implementar um sistema participativo de garantia 

de qualidade vinculado ao território; 

• Realizar mais sessões de esclarecimento sobre as 

Bio-Regiões; 

• Desenvolver medidas para fixação da população a 

partir do fortalecimento do sistema alimentar. 

 

De referir que, a abrangência das preocupações e propostas apresentadas no Quadro 1, tornam evidente a 

necessidade de espaços de diálogo e concertação regulares e permanentes entre os atores locais, dada a 

complexidade da intervenção sobre o sistema alimentar. Um desafio que não é específico apenas de São Pedro 

do Sul, mas que se prende com a falta generalizada de quadros institucionais orientados para o sistema alimentar.  
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RECOMENDAÇÕES   

Na segunda sessão, foi feito um esforço de priorização daquelas propostas, as quais foram discutidas e agrupadas 

em função das capacidades locais reais, face aos recursos concretos disponíveis/ acessíveis no momento atual e 

em função do tempo necessário à sua concretização (Quadro 2).  

Quadro 2: Priorização de Medidas/ Políticas Públicas a criar/implementar no Município de São Pedro do Sul. 

Capacidade 

de Ação 

Quanto tempo precisamos para implementar? 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

D
e 

q
u

em
 p

re
ci

sa
m

o
s 

p
ar

a 
co

n
se

gu
ir

 

im
p

le
m

en
ta

r?
 

Nós 

(local) 
✓ Conselho Municipal de Alimentação: espaço 

permanente e regular de articulação dos atores locais 

em torno de uma estratégia e respetivo plano de ação 

de longo prazo para o território 

✓ Produtores, comerciantes e operadores hoteleiros locais 

colaboram entre si para agregar clientes uns para os outros 

✓ Serviço de apoio aos produtores (logística, comercialização) 

Nós e 

Outros 
✓ Criar sistema participativo, de garantia de qualidade (selo do município);  

✓ Construir o mercado municipal; 

Outros 

(nacion

al) 

 

✓ ‘Patrimonializar’ o sistema agrícola local – marca 

do território. 

 

 

Em resultado, foi consensualizada como medida prioritária a implementar (no curto prazo e dependendo apenas 

dos atores locais) a criação de um Conselho Local de Alimentação, com funcionamento em moldes a determinar, 

para trabalhar na construção de uma estratégia alimentar e respetivo plano de ação, enquanto espaço 

permanente de governança do sistema alimentar local, com a participação de diferentes atores e setores 

representativos.  

Com base nos elementos recolhidos ao longo deste processo e dos contributos das sinergias estabelecidas, 

salienta-se como principais resultados e recomendações: 

i) O fortalecimento da Bio-Região deve estar ligado às condições da sua sustentabilidade a longo prazo e a uma 

compreensão agroecológica do território, em particular, a função da altitude e a relação entre as zonas 

florestais de altitude e a fertilidade das zonas baixas, o que terá implicações no processo de transição para 

uma agricultura mais sustentável;  

ii) Fomentar a cultura alimentar local, incentivando a utilização da diversidade alimentar tradicional e otimizando 

os recursos alimentares disponíveis, visando o melhoramento dos mercados que promovam o aumento das 

vendas, a estabilidade, a redução dos riscos e o aumento da diversidade alimentar = dietas mais saudáveis;  

iii) Desenvolvimento de uma marca territorial envolvendo os setores agroalimentar, do turismo e da saúde, que 

compreenda o conjunto de opções já disponíveis na região e que desenvolva uma identidade comum, 

alinhando os interesses dos diversos atores da região. 

Face a estas iniciativas, o município de São pedro do Sul poderá, assim, contribuir para o desenvolvimento da 

economia e segurança alimentar da região de Lafões, colocando-se numa posição pioneira em termos de criação 

de políticas públicas para a promoção de sistemas alimentares territoriais sustentáveis (tema chave no quadro da 

próxima PAC e da estratégia europeia “do Prado ao Prato” da Comissão Europeia) e visando implementar o direito 

humano à alimentação adequada das suas população.  
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