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Como pensar os sistemas alimentares no 
território ? a abordagem do projecto SALSA

Título: Small farms, small food businesses 
and sustainable food and nutrition security

Financiamento: H2020, Comissão EU, 5M 
euros

Coordenação: 

Parceiros: 16 na Europa e em Africa

Período: 2016 – 2020

30 regiões 
em 19  
países



Objectivo SALSA: 
Aumentar o conhecimento sobre o papel actual e potencial da 
pequena agricultura familiar e pequenos negócios agro-alimentares, 
para a Seguraça Alimentar Sustentável
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Abordagem Territorial:
Permite reconhecer a diversidade dos territórios, com o seu capital 

natural e social específico, e  reconhecer todo o tipo de parceiros, tanto 

produtores como as suas organizações, transformadores, distribuidores, e a 

administração pública.
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O Sistema Alimentar Territorial:  muito mais do que uma só componente
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O Sistema Alimentar Territorial
* os limites da região definem os limites do sistema 

* há fluxos fora / dentro mas o foco está no que se passa na região 

@de forma a identificar todos os componentes e todas as interacções



1. Poucos actores
2. A maioria produção local fica na exploração para auto 
consumo
3. A maioria dos fluxos são informais e fraca ligação 

formal ao mercado

4. Cerca de 97% do consumo é produzida em pequena 

agricultura

1. Muitos mais actores na distribuição

2. A maioria da produção local vai para pequenos 
transformadores e intermediários e sai da região 

3. A maioria dos fluxos são ligações formais entre 

actores

4. Só 3% do consumo vêm da pequena agricultura

Resultados: identificação de pontos fortes e fracos no sistema, 
potencialidades de desenvolvimento e necessidades de intervação 

Sistema alimentar regional da batata: 1 região na Polónia e 1 região na Noruega
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entidades envolvidas no sistema alimentar regional

Restaurante-produtor
ou

Produtor-restaurante

Falta de controle de 
qualidade

O Sistema Alimentar Territorial:
permite identificação e mobilizae mobilizaçção ão 
de todos os intervenientes no sistema



Muito obrigado

mtpc@uevora.pt

Abordagem Territorial:

Permite reconhecer a diversidade dos territórios, com o seu 

capital natural e social específico, e  reconhecer, motivar e envolver 
parceiros, tanto produtores como as suas organizações, como 

transformadores e distribuidores, e a administração pública.

»» resulta num melhor entendimento das diferenças nas 
oportunidades de desenvolvimento e numa acção mais focada.


