
Workshop “Compras Públicas como Instrumento para a Sustentabilidade da 
Alimentação Escolar” – 21 de junho de 2021, 09h30 - 12h30, Plataforma Zoom

No âmbito do Living Lab da Área Metropolitana de Lisboa (Living Lab da AML) do Projeto ROBUST (Rural 
Urban), promovido pela CCDR-LVT e pelo IST, foi criado um Grupo de Trabalho (GT) focado no tema da 
Alimentação Escolar, tendo por objetivo “Promover uma alimentação escolar saudável e sustentável 
fomentando o abastecimento de proximidade”.

A contratação pública constitui o instrumento indispensável e privilegiado na prossecução deste objetivo, 
estimulando padrões de consumo mais saudáveis e sustentáveis nos refeitórios escolares, nas vertentes 
nutricional, ambiental e de abastecimento de proximidade

O workshop pretende desenvolver conhecimentos práticos dirigidos aos técnicos dos departamentos de 
educação e de contratação pública na introdução de critérios de qualidade, sustentabilidade e proximidade 
nos procedimentos de contratação pública explorando o seu potencial para: i) promover o padrão alimentar 
da “dieta mediterrânica”; ii) incentivar as compras públicas ecológicas; iii) favorecer o abastecimento de 
proximidade através de circuitos curtos de distribuição.

09H30 – Abertura 

Carlos Pina - Diretor de Serviços de Ordenamento 
do Território da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo / 
Projeto ROBUST 

Sofia Cid - Diretora do Departamento de Administração 
Geral da Área Metropolitana de Lisboa 

Moderação

Cecília Delgado - Centro Interdisciplinar de Ciências 
Sociais da Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa

09H40 – “Alimentação Escolar Saudável – O Padrão 
Alimentar Mediterrânico e o desafio da Contratação 
Pública”

Rui Lima - Direção-Geral da Educação

Debate

10H20 – “Compras Públicas e Alimentação Escolar 
Sustentável – Critérios para as compras públicas 
ecológicas de produtos alimentares e serviços de 
catering”

José Paulino - Chefe de Divisão de Gestão e 
Qualificação Ambiental da Agência Portuguesa do 
Ambiente, I.P.  

Debate

11H00 - Intervalo

11H10 – “A introdução de critérios de sustentabilidade 
e de proximidade nos procedimentos de contratação 
pública de aquisição de produtos alimentares e 
serviços de catering - as alterações ao CCP”

Nuno Cunha Rodrigues - Professor Associado da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

Debate

12H15 – Conclusões

12H25 – Encerramento 

Carlos Pina - Diretor de Serviços de Ordenamento 
do Território da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo / 
Projeto ROBUST 

Programa

Living Lab da Área Metropolitana de Lisboa
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Grupo de Trabalho
Abastecimento de proximidade para uma
Alimentação Escolar Saudável

https://rural-urban.eu/living-lab/lisbon
https://rural-urban.eu/
https://rural-urban.eu/

