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A procura de alimentos saudáveis produzidos de forma sustentável é uma prioridade crescente dos vários 
intervenientes do sistema alimentar, com benefícios diretos para os produtores e consumidores.

Os Circuitos Curtos Agroalimentares, preferencialmente integrados em estratégias alimentares territoriais, têm 
demonstrado poder cumprir essa prioridade, com benefícios nos planos social, ambiental e de dinamização das 
economias locais.

Encontrando-nos atualmente num momento de preparação das medidas do próximo quadro de programação 
financeira, consideramos oportuna a criação de um espaço de debate sobre esta temática, com base em experiências 
a decorrer em Portugal e em Espanha, que poderão dar um contributo na reflexão sobre a criação de CCA e a 
importância de os integrar em estratégias alimentares territoriais.

O Workshop “Dinamização de CCA e Estratégias Alimentares Territoriais”, é organizado pela parceria entre 
a DGADR, a Federação Minha Terra e os GAL do Continente, no âmbito do projeto “REDE LEADER 2020: 
Qualificar, Cooperar, Comunicar” e tem por objetivos:

•  Sensibilizar os GAL, outros atores do território e decisores políticos para o potencial dos circuitos curtos e dos 
sistemas alimentares territoriais no desenvolvimento dos territórios;

•  Identificar os bloqueios e problemas na criação de circuitos curtos agroalimentares em Portugal;

•  Contribuir para a definição de instrumentos e medidas de política para a promoção de estratégias alimentares 
territoriais em Portugal, com base em diferentes experiências nacionais e internacionais.



PROGRAMA

09h45 · 10h00 Abertura
Maria João Botelho | Federação Minha Terra

Gonçalo Leal | direção-Geral de aGriculTura  
e desenvolviMenTo rural

10h00 · 15h00 Painel
Sistemas alimentares e desenvolvimento territorial – 
Apresentação de experiências em Espanha e Portugal

10h00 · 10h15 Enquadramento e moderação
Teresa Pinto Correia | universidade de Évora

10h15 · 11h00 Apresentação e debate
A iniciativa “Subbética Ecológica” no contexto  
de experiências de sistemas alimentares territoriais  
na Andaluzia
Antonio Zafra | subbÉTica ecolóGica

11h00 · 11h30 Intervalo

11h30 · 13h00 Apresentação e debate
As iniciativas nacionais de implementação de estratégias 
alimentares territoriais em Portugal
Laura Rodrigues (Vice-Presidente) | Município de Torres 
vedras

Paulo Águas (Vereador) | Município do Fundão

Rosinda Pimenta (Vereadora) | Município de MÉrTola

13h00 · 14h00 Almoço

14h00 · 14h45 “Arouca Agrícola”
Margarida Belém (Presidente) | Município de arouca

António Carlos Duarte (Coordenador) | arouca Geopark

14h45 · 16h30 Mesa redonda  
Sistemas alimentares territoriais em Portugal – 
Principais desafios e medidas de política a implementar 

Moderação
Isabel Rodrigo | insTiTuTo superior de aGronoMia

Antonio Zafra | subbÉTica ecolóGica

Artur Gregório | associação in loco
Laura Rodrigues | Município de Torres vedras

Margarida Belém | Município de arouca

Natália Henriques | prove
Paulo Águas | Município do Fundão

Rosinda Pimenta | Município de MÉrTola

16h30 · 17h00 Conclusões e encerramento

DINAMIZAÇÃO DE CCA  
E ESTRATÉGIAS  
ALIMENTARES TERRITORIAIS

WORKSHOP

AUDITÓRIO  
DA QUINTA  
DO MARQUÊS

OEIRAS

21 OUTUBRO 2019


