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O Projeto - Objetivo
Reforçar a estratégia nacional para a salvaguarda e
valorização da Dieta Mediterrânica desenvolvendo uma
intervenção alargada a todo o território nacional mas com
incidência e adequação ao Alentejo.

Como? Envolvendo os agentes dos vários 
setores, partilhando experiências e estratégias 
para a disseminação do conceito de Dieta 
Mediterrânica.

Caracterizar, promover, valorizar e disseminar 
os valores, produtos e manifestações materiais e 
imateriais da DM no território.
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Execução

Taxa de execução física do projeto – 100%

Investimento Elegível Aprovado (€) 18 671,85 €

Investimento Elegível Realizado (€) 15 271,87 €

Taxa de Execução (%) 81,8%



● Organização de Focus Group na Região Alentejo 
e elaboração de documento sobre a DM na 
Região Alentejo [A1]

● Realização de workshops para a sensibilização 
à Rota da Dieta Mediterrânica e o seu 
alargamento à Região do Alentejo [A2]

+
● Criação de base de dados e mapeamento das 

empresas e entidades com características para 
aderir à RDM nas sub-regiões do Baixo Alentejo 
e Alentejo Litoral [A2]

● Divulgação e promoção da Dieta Mediterrânica 
[A3]
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Onde ?

Ações de Sensibilização
Cabrela
Évora
Vila Nova de Santo André
Portalegre

Workshops
Alto Alentejo
Alentejo Central
Baixo Alentejo
Alentejo Litoral

Seminários
Alandroal 
(Alto Alentejo+Alentejo Central)
Odemira
(Baixo Alentejo+Alentejo Litoral)



1Focus Group
21 participantes
CIM do Baixo Alentejo, CCDR Alentejo, Turismo do Alentejo, Direção Regional da Cultura,
representantes das diferentes DRAP, Instituições de Ensino Superior e ainda diversos GAL do
Alentejo.
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4Workshop de sensibilização à RDM
100 participantes
Agentes dos vários setores, GAL, CIM’s e entidades consideradas potenciais dinamizadoras e
aderentes desta rede

Mapeamento das entidades com 
características para aderir à RDM Alentejo Litoral e Baixo Alentejo

6 140 participantes
Público em geral, empresas, produtores e agentes locais

Ações de divulgação e promoção da DM

Folheto + Video
Material promocional

Público em geral
DRAP Alentejo | portal de Internet 
Redes Sociais | Notícias

http://www.drapal.min-agricultura.pt/drapal/index.php/11-divulgacao/1578-projetos#territorial-med




Balanço
- Sensibilização à temática;
- Desenvolvimento territorial e elemento agregador dos 
agentes dos vários setores em cada concelho e sub-região;
- Criação de uma comunidade em torno da salvaguarda de 
elementos identitários do Alentejo;
- Partilha de projetos e iniciativas, muitas delas 
desconhecidas entre os diversos atores das sub-regiões;
- Envolvimento do Conselho Regional para a DM quer na 
identificação dos projetos, quer na dinamização junto dos 
atores que trabalham esta temática;
- Os GAL muito envolvidos e muito dinâmicos. 
- Articulação entre as entidades, tanto as parceiras do 
projeto, como entidades externas sediadas na própria 
região.
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- A pandemia e o confinamento obrigatório;

- Suspensão e recalendarização de atividades;

- Dificuldade de identificação direta com a temática;

- A dificuldade em chegar a algumas zonas do território.

Desafios
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- Necessidade de continuar a trabalhar o conceito da 
dieta mediterrânica no Alentejo;
- A extensão do território;
- Recursos financeiros necessários para levar a cabo 
iniciativas relevantes e periódicas de dinamização;
- A implementação da RDM;
- Acompanhamento e dinamização da RDM a médio 
e longo prazo;
- A capacitação dos agentes locais.

Oportunidades
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Obrigada!

www.drapal.min-agricultura.pt
sara.cruz@drapalentejo.gov.pt

266 757 800


