
Município de Arouca 
AGA - Associação Geoparque Arouca

Antonio Duarte (Coordenador Executivo da AGA)
antonio.duarte@aroucageopark.pt
arouca.agricola@aroucageopark.pt



Contexto

“Os Estados-Membros devem apoiar e promover a

comercialização dos produtos da agricultura familiar em

circuitos curtos e mercados de proximidade, como mercados

locais tradicionais e comunitários, e o fortalecimento das

organizações económicas da agricultura familiar, visando o

seu acesso a outros mercados públicos e privados.”
MOSCA, J. et al (2017)

Diretrizes para o apoio e promoção da Agricultura Familiar nos Estados-Membros da CPLPDiretrizes para o apoio e promoção da Agricultura Familiar nos Estados-Membros da CPLP

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), 32 p. 



“Os Estados-Membros devem estimular a diversificação e

a produção de alimentos saudáveis que contribuam para a

melhoria da dieta alimentar do conjunto da população e de

bens e serviços que contribuam para o desenvolvimento

territorial e apoiar sistemas de certificação participativa ou

pública de produtos e sistemas produtivos.”
MOSCA, J. et al (2017)

Diretrizes para o apoio e promoção da Agricultura Familiar nos Estados-Membros da CPLP
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Diretrizes para o apoio e promoção da Agricultura Familiar nos Estados-Membros da CPLP

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), 32 p



É necessária uma abordagem mais integrada da alimentação.

Regimes saudáveis e sustentáveis representam um «pilar»
fundamental da política alimentar e que é urgente orientar a
alimentação para a melhoria - e não a deterioração - da saúde
dos ecossistemas e da população, bem como para a
vitalidade das zonas rurais.

Contexto

vitalidade das zonas rurais.

São necessárias melhores respostas dadas pela agricultura
europeia às exigências da sociedade no domínio alimentar e da
saúde, nomeadamente no que respeita à oferta de produtos
alimentares seguros, nutritivos e sustentáveis e ao
desperdício alimentar.

CESE - COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU (2019).
Parecer de iniciativa - Promoção de regimes alimentares saudáveis e sustentáveis na UE



“A complexidade da relação alimentação-saúde-

ambiente-sociedade exige uma abordagem mais

abrangente dos regimes alimentares, não

Contexto

abrangente dos regimes alimentares, não

relacionada apenas com o comportamento dos

consumidores.”
CESE - COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU (2019).

Parecer de iniciativa - Promoção de regimes alimentares saudáveis e sustentáveis na UE



Contexto



AGRICULTUR
A AMBIENTE

ALIMENTAÇÃ
OSAÚDE

Contexto

GASTRONO
MIA CULTURA

TURISMO



Localização do 
projeto - Arouca 
Agrícola

Contexto

Agrícola



Contexto



328 km2328 km2

22500 
habitantes 

22500 
habitantes 

68hab/km

Território 
Classifica
do como 

Território 
Classifica
do como 

Integra a 
CETS 

Montanhas 
mágicas 

Arouca 
Geopark

68hab/km
2

Abordage
m
de 

desenvolv
imento 

Sub-
destino

do Porto e 
Norte de 
Portugal  

41 
geossítios

–
3  Sítios 

Rede 
Natura 
2000

41 
geossítios

–
3  Sítios 

Rede 
Natura 
2000

do como 
Geoparqu
e Mundial  

da 
UNESCO 

do como 
Geoparqu
e Mundial  

da 
UNESCO 



Arouca Geopark : 
Abordagem de para o desenvolvimento territorial 

Ambiental 
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Geopark
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CONFERÊNCIA_GEONATURA_2019
22 — 24 maio 2019
Loja Interativa de Turismo de Arouca



ESTRATGIA DE 

DESENVOLVIMENTO 

CONFERÊNCIA_GEONATURA_2019
22 — 24 maio 2019
Loja Interativa de Turismo de Arouca

Assente num Modelo de Iniciativa Local com visão global 

Metodologia participativa (publico-privada) 

Valorização dos ativos estratégicos 
Ativos Diferenciadores 
Ativos qualificadores 
Ativos emergentes 

Promover a Inovação e consequentemente o crescimento e a 
competitividade da região 

Proporcionar um desenvolvimento local e regional sustentável 



O setor agrícola representa uma parcela importante no
desenvolvimento do concelho, tanto a nível económico,

como paisagístico, permitindo uma valorização do

Arouca Agrícola

como paisagístico, permitindo uma valorização do
património agroalimentar, da gastronomia e do ambiente,
num caminho de sustentabilidade.

MUNICÍPIO DE AROUCA, ASSOCIAÇÃO GEOPARQUE AROUCA, ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DAS 
SERRAS DO MONTEMURO, ARADA E GRALHEIRA,  ESCOLA SECUNDÁRIA DE AROUCA (2017). Protocolo Arouca Agrícola



� Trabalhar a produção agrícola influenciando o ambiente, a saúde, a 
qualidade alimentar e a economia local

� Estimular a produção e o consumo de produtos locais

� Combater o abandono das terras

� Incentivar novos produtores e produtos

Objetivos:

� Aumentar a sustentabilidade no setor agroalimentar

� Criar novos postos de trabalho

� Valorizar espécies autóctones

� Aumentar a coesão territorial e verticalizar a oferta de produtos locais aos 
vários públicos-alvo (escolas, restauração, IPSS’s e público em geral)



Arouca Agrícola

Um projeto agrícola para o território



Arouca Agrícola – Tipologia de Serviços
Apoio ao produtor: (produção) 

Apoio escoamento de excedentes (base legal)

Apoio técnico e aconselhamento sobre modos de produção;

Apoio à gestão de sementeiras e plantações;

Apoio à o escoamento de produto: (Distribuição)

Intermediação e facilitação no acesso à cadeia de valor Intermediação e facilitação no acesso à cadeia de valor 

(Produtor / Empresas / Cliente Final) 

Mercado Local – Espaço Fisico 

Serviços de Recolha e entregas 

Consciencialização e educação do consumidor (Consumo)

Princípios de cadeia curta - Km 0

Geofood (Menus, itinerários, edução, produtos transformados)  
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Mercado Local – Espaço Fisico 
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4

Aproximar o consumidor, cliente e turista, da 

natureza, dos produtos de uma região, da cultura e natureza, dos produtos de uma região, da cultura e 

das suas origens.
Pinto, A.H., 2016
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Resultados

O projeto conta com 66 produtores
aderentes, aos quais se adquiriram, entre
março de 2017 e dezembro de 2018 umamarço de 2017 e dezembro de 2018 uma
variedade de 98 produtos frutícolas, 128
hortícolas e 15 transformados (mel, compotas
de vários produtores, marmelada, biscoitos,
vinhos, licores e chás).
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Resultados

Os produtos locais estão hoje
presentes em 6 restaurantes, 6presentes em 6 restaurantes, 6
escolas (Restaurante Pedagógico,
Regime de Fruta Escolar, Cantina) e
em eventos (coffee breaks e oferta de
piqueniques em atividades outdoor).
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PiqueniquesPiqueniques



Resultados

2ª Menção Honrosa
Food Nutrition AwardsFood Nutrition Awards
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Resultados

Iniciativas educativas (Geofood.Edu):

• 1 Menu Geofood mensal no Restaurante Pedagógico – Escola Secundária de Arouca• 1 Menu Geofood mensal no Restaurante Pedagógico – Escola Secundária de Arouca

• Projeto Piloto Cantina Geofood - Freguesia de Mansores

• Atividades educativas continuas

• Regime de Fruta Escolar: 6 Polos Escolares



Resultados
Projeto Piloto Cantina Geofood no J.I. e E.B. 1 de 

Serra da Vila - Mansores 

80 refeições diárias



Resultados

700

800

900

1000

Escoamento de Produtos para EscolasEscoamento de Produtos para Escolas
Setembro 2018 Setembro 2018 -- Março 2019 Março 2019 

0

100

200

300

400

500

600

Cantina Geofood Fruta escolar

Hortícolas [kg] Frutícolas [kg]



Com o consumidor foram 
organizados workshops, 

momentos de 
degustação e oficinas, como modo degustação e oficinas, como modo 

de valorização da alimentação 
com identidade local, 

aproximando-o ao produtor. 



Perspetivas futuras



Arouca Agricolo Bio

Melhoramento das práticas agrícolas

Certificação em modo de produçao Certificação em modo de produçao 
biológico 

Rede social

Educação



Arouca Agricolo Bio

Quinta-laboratório

Suporte social para a recuperação de 
pessoas com problemas com álcool



Arouca Agricolo Bio

Rede de produtoresRede de produtores

Estratégia de escoamento de produtos 
no mercado local e urbano



Arouca Agricolo Bio

Educação ambiental e alimentar 
integrada

Iniciativas de turismo de aproximação 
agrícola – Itinerários Geofood Bio



Educação ambiental e alimentar integrada



Educação ambiental e alimentar integrada



Educação ambiental e alimentar integrada



Educação ambiental e alimentar integrada



Iniciativas de turismo de aproximação agrícola – Itinerários 
Geofood Bio



Iniciativas de turismo de aproximação agrícola – Itinerários Geofood Bio
Iniciativas de turismo de aproximação agrícola 



Conclusões e Considerações Finais
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Conclusões e Considerações Finais
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Conclusões e Considerações Finais

Atua-se na revinculação dos cidadãos à 
contextualização da alimentação, física e contextualização da alimentação, física e 
conceptual, e contribui-se para a melhoria 

de hábitos alimentares e de consumo.

ECSC - EATING CITY SUMMER CAMPUS (2016).
The 4th Villarceaux Declaration 2016: Together to Share a new Vision of Public Food Services in the European Cities, 

United 4 Food - For a Regenerative Food Systems - Eating City International Platform



Muito Obrigado !
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