IMPLEMENTAÇÃO DE UMA REDE ALIMENTAR LOCAL
4 de Outubro | Local: Sala da Associação de Caçadores de Santana de
Cambas, Mértola
O projeto DIVERCROP em Portugal pretende
criar uma plataforma de diálogo estruturado e
regular sobre a dinâmica dos sistemas
agrícolas nos municípios de Alcoutim, Mértola
e Serpa. De forma a manter o diálogo entre
as
diferentes
partes,
focado
em
preocupações comuns, surge esta sessão
com o tema:
Implementação uma rede alimentar local,
adaptada às particularidades de Serpa,
Mértola e Alcoutim

O PROGRAMA
9h30 – O que é uma rede alimentar local? –
criação de uma base de entendimento
10h30 – A experiência da iniciativa Km0 –
Ana Rita Sanches e Teresa Pinto-Correia
11h00 – Os desafios da criação de uma
cooperativa, o caso da Minga – Jorge
Gonçalves
11h30 – Implementação da Rede Alimentar
Local em Mértola – Rosinda Pimenta, Marta
Cortegano e Katharina Sarafimova
12h00 – Visita à horta Sintrópica da Escola
Primária de Santana de Cambas
13h – Almoço livre
14h15 – Início dos grupos de trabalho
16h00 – Discussão em plenário sobre os
resultados dos grupos de trabalho
16h45 – Fim da sessão

O PROJETO
DIVERCROP - Dinâmicas da paisagem na
bacia do Mediterrâneo a diferentes escalas
como indicador para a diversidade de
espécies e sistemas de alimentação local.
É um projeto de investigação internacional
com parceiros em França, Espanha,
Tunísia, Algéria, Malta, Itália e Portugal.
Com este projeto procura-se identificar os
principais motores de mudança a diferentes
escalas, desde local até à da bacia do
Mediterrâneo;
bem
como
relacionar
alterações nos sistemas produtivos com
mudanças na diversidade de espécies e na
disponibilidade de alimentos para consumo.

A sessão é aberta e gratuita a todos os
interessados.
É necessária a inscrição prévia até 1 de
Outobro através de:
• cesg@uevora.pt; ou
• 915089008
(Catarina Esgalhado)
A sessão é limitada a 30 inscritos
MAIS SOBRE O PROJETO EM:

https://divercropportugal.wixsite.com/home
Com o apoio:

