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comercialização dos produtos da ag

circuitos curtos e mercados de proximid

locais tradicionais e comunitários, e 

organizações económicas da agricultur

seu acesso a outros mercados públicos
Diretrizes para o apoio e promoção da

Comuni



a produção de alimentos saudáveis q

melhoria da dieta alimentar do conjun

bens e serviços que contribuam par

territorial e apoiar sistemas de certifi

pública de produtos e sistemas produti
Diretrizes para o apoio e promoção
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É necessária uma abordagem mais 

Regimes saudáveis e sustentáveis

fundamental da política alimentar e 
alimentação para a melhoria - e não a
dos ecossistemas e da popula

vitalidade das zonas rurais.

São necessárias melhores respostas
europeia às exigências da sociedade n
saúde, nomeadamente no que respei
alimentares seguros, nutritivos 

desperdício alimentar.



“A complexidade da relação

ambiente-sociedade exige um

abrangente dos regimes 

relacionada apenas com o 

consumidores.”
CESE 
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 num Modelo de Iniciativa Local com visão

logia participativa (publico-privada) 

ão dos ativos estratégicos 

s Diferenciadores 

s qualificadores 

s emergentes 

er a Inovação e consequentemente o cresc

itividade da região 



O setor agrícola representa 

desenvolvimento do concelh

como  paisagístico, permit

património agroalimentar, da 

num caminho de sustentabilid
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ular a produção e o consumo de produtos locais

bater o abandono das terras

tivar novos produtores e produtos

entar a sustentabilidade no setor agroalimentar

 novos postos de trabalho

rizar espécies autóctones





Apoio escoamento de excedentes (base legal)

Apoio técnico e aconselhamento sobre modos de pr

Apoio à gestão de sementeiras e plantações;

poio à o escoamento de produto: (Distribuição)

Intermediação e facilitação no acesso à cadeia de v

(Produtor / Empresas / Cliente Final) 

Mercado Local – Espaço Fisico 

Serviços de Recolha e entregas 

onsciencialização e educação do consumidor (Co





Produtos 
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transformados 

“Feirinha”
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incubação e 

testes
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oximar o consumidor, cliente e turist

eza, dos produtos de uma região, da

e das suas origens.





conta com 66 produtores 

aos quais se adquiriram, entre 
017 e dezembro de 2018 uma 
e 98 produtos frutícolas, 128 
5 transformados (mel, compotas 

odutores, marmelada, biscoitos, 
s e chás).





os locais estão hoje 
6 restaurantes, 6 

staurante Pedagógico, 
uta Escolar, Cantina) e 
offee breaks e oferta de 
 atividades outdoor).





rantes 
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 (Geofood.Edu):

nsal no Restaurante Pedagógico – Escola Secundá

a Geofood - Freguesia de Mansores 

s continuas 

olar: 6 Polos Escolares 
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Quinta-labora

Suporte social para a re
pessoas com problem
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ducação ambiental e alimentar integr
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mo de aproximação agrícola – Itiner
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Atua-se na revinculaç
contextualização da alim
conceptual, e contribui

de hábitos alimentares

The 4th Villarceaux Declaration 2016: Together to Share

United 4 Food - For a R
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