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Uma política alimentar territorial para São Pedro do Sul 

 

Antecedentes  

O projeto “AlimentAÇÃO! Circuitos Curtos Agroalimentares para o Direito Humano a uma Alimentação 
Adequada” visa contribuir para a construção de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional 

e mecanismos de governança do sistema alimentar local que permitam criar Circuitos Curtos 

Agroalimentares (CCA) numa abordagem de direito humano à alimentação. Isto significa que é dada 

particular atenção aos grupos sociais mais vulneráveis à insegurança alimentar e que é valorizada a 

sua participação na construção de soluções.  

Em São Pedro do Sul foram realizadas duas Rodas de Diálogos (14 de setembro de 2019 e 8 de fevereiro 

de 2020), nas quais se debateram desafios, oportunidades e estratégias para o desenvolvimento do 

sistema alimentar de São Pedro do Sul.  

Através de sinergias com outros projetos foi igualmente realizada uma missão a São Pedro do Sul do 

Doutor Francisco Sarmento e Adolfo Hurtado (FAO) para uma leitura de paisagem e encontros com 

vários atores relevantes no sistema alimentar municipal. Destas atividades sobressaem várias 

conclusões e recomendações iniciais, todas apontando para a importância do desenvolvimento de 

uma política alimentar municipal que a seguir se apresenta.  

 

Resultados das rodas de diálogo  

No decorrer das sessões, os participantes destacaram várias boas práticas em desenvolvimento  no 

município: i) a valorização e apoio à comercialização local de produtos alimentares locais sazonais, 

incluindo de produção em modo biológico; ii) a formação e apoio técnico aos agricultores por parte de 

técnicos da autarquia; iii) o apoio cedido à criação de animais de raça autóctone; iv)  o apoio no âmbito 

dos programas escolares de alimentação incentivando ao consumo de alimentos locais, sazonais e 

biológicos; e v) o desenvolvimento potencial de uma marca e estratégia da Bio-Região de São Pedro 

do Sul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram também identificadas pelos participantes as seguintes propostas de medidas e políticas públicas 

a criar/implementar no município: 

- Construir o mercado municipal; 

- Patrimonializar sistema agrícola local – preservação dinâmica do território; 

- Estudo de caracterização da procura local (consumidores individuais e coletivos) para 

organização da oferta alimentar; 

- Implementar um Sistema participativo e garantia de qualidade vinculado a selo do município; 

- Serviço de facilitação/ apoio aos produtores (logística, comercialização); 

Fig.2 - Discussão em grupos visando 

identificar propostas concretas para o 

desenvolvimento de circuitos curtos em S. 

Pedro do Sul (2ª Roda de Diálogos). 

Fig.3 – Sessão de advocacia - consensualização 

de medidas/ políticas públicas com a 

participação do executivo da Câmara Municipal 

de São Pedro do Sul. 

Fig.1 Discussão em plenário com atores 

locais sobre o Sistema Alimentar de São 

Pedro do Sul (1ª Roda de Diálogos). 
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- Continuar com o apoio no controle de pragas para os produtores; 

- Mapear mercados para escoamento fora de São Pedro do Sul; 

- Promover plataforma eletrónica para venda de produtos; 

- Sensibilização das IPSS para consumirem mais produtos locais; 

- Realizar pilotos de CCA entre cantinas / refeitórios com abastecimento da produção local 

(quantificar/ sistematizar); 

- Realizar mais sessões de esclarecimento sobre as Bio-Regiões; 

- Desenvolver medidas de apoio à fixação da população a partir do fortalecimento do sistema 

alimentar. 

 

As várias propostas implicam a mobilização de recursos (humanos, capacidades, financeiros, materiais, 

etc.) e uma ação abrangente em diversas áreas setoriais, constituindo um primeiro esboço para o 

desenho de uma política integrada para o sistema alimentar territorial onde se insere o Município.  

 

Na segunda roda de diálogo foram discutidas e agrupadas as propostas. Foi igualmente realizada a 

leitura da paisagem e efetuada uma reunião apos leitura da paisagem com a participação do o 

Presidente da Câmara Municipal e do Presidente da Assembleia Municipal.  

 

Com base nos elementos recolhidos ao longo deste processo e dos contributos das sinergias 

estabelecidas, salienta-se como principais resultados e recomendações: 

i) O fortalecimento da Bio-Região deve estar ligado à sua sustentabilidade a longo prazo e a uma 

compreensão agroecológica do território em particular função da altitude e relação entre as zonas 

florestais de altitude e a fertilidade das zonas baixas. Isto terá implicações no processo de transição 

para uma agricultura mais sustentável;  

ii) Fomentar a cultura alimentar local, incentivando a utilização da diversidade alimentar tradicional e 

otimizando os recursos alimentares disponíveis, visando o melhoramento dos mercados que 

promovam o aumento das vendas, a estabilidade, a redução dos riscos e aumento da diversidade 

alimentar = dietas mais saudáveis;  

iii) Desenvolvimento de uma marca territorial envolvendo os setores: agroalimentar, turismo e saúde, 

que compreenda o conjunto de opções já disponíveis na região e que desenvolva uma identidade 

comum, alinhando os interesses dos diversos atores da região. 

 

Como medida prioritária a implementar, para o desenvolvimento de uma política alimentar territorial 

integrada foi recomendada a implementação de um Conselho Municipal de alimentação em moldes a 

determinar e assistência técnica especializada para facilitar o processo. São Pedro do Sul poderá assim 

em 2021 ser o primeiro Município da região de Lafões a ter uma política para promoção de sistemas 

alimentares territoriais sustentáveis – tema chave no quadro da próxima PAC e Estratégia do Prado ao 

Prato da Comissão Europeia.  

 

 

 


