
 

Parceria: 

Financiador: 

Parceiros de Apoio: 

 

 

  

DIAGNÓSTICO DAS 

DINÂMICAS ALIMENTARES 
 

MUNICÍPIO DO 
 FUNDÃO 

2021 



Diagnóstico das Dinâmicas Alimentares | Município do Fundão 

2 

 
 

Índice 

INTRODUÇÃO .............................................................................................................................................. 3 

Fundão – breve retrato do território e do seu Sistema Alimentar Local .............................................. 5 

1. Caracterização Sociodemográfica ................................................................................................ 5 

2. Caracterização Agroecológica ...................................................................................................... 5 

3. Descrição do sistema alimentar ................................................................................................... 5 

Roda de Diálogos .................................................................................................................................... 8 

Resultados da Roda de Diálogos .......................................................................................................... 10 

RECOMENDAÇÕES ..................................................................................................................................... 12 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................................... 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Créditos das imagens: 
Capa: Cerejas: Couleur por Pixabay; Queijo: Morana T. por Pixabay; Cogumelos:  Barbroforsberg por Pixabay; Uvas: Heidelbergerin por 
Pixabay; Cerejeiras em flor: Diamantino Gonçalves, Jornal do Fundão 
Roda de Diálogos: ACTUAR. 
  



Diagnóstico das Dinâmicas Alimentares | Município do Fundão 

3 

INTRODUÇÃO 

Enquadramento do diagnóstico no projeto 

O projeto “AlimentAÇÃO! Circuitos Curtos Agroalimentares para o Direito Humano à Alimentação Adequada” 

incide sobre a construção de políticas públicas, mecanismos de governança e instituições adequadas, uma vez que 

estas são fundamentais para o desenvolvimento territorial e para a garantia da segurança alimentar e nutricional 

das suas populações. A criação e consolidação de Circuitos Curtos Agroalimentares (CCA) constitui uma ação 

importante para alcançar este objetivo e contribuir, assim, para a implementação progressiva do Direito Humano 

à Alimentação e Nutrição Adequadas (DHANA). 

Visando mobilizar a sociedade e realizar um trabalho de advocacia1 pela criação e fortalecimento dos CCA, 

enquanto ferramenta territorial para a garantia da segurança alimentar, o projeto prevê a realização de um 

diagnóstico das dinâmicas alimentares locais, incluindo a análise das políticas públicas e medidas existentes, a 

identificação de iniciativas e boas-práticas em curso, e a discussão participativa sobre os desafios e necessidades, 

oportunidades e recursos e prioridades locais. 

Este exercício de diagnóstico tem como principal objetivo conhecer as dinâmicas alimentares do território, os seus 

atores principais e opções tomadas quanto ao sistema alimentar, identificar desafios e necessidades sentidas, bem 

como potenciais recursos a mobilizar para a construção de políticas e medidas locais que permitam dar respostas 

às prioridades elencadas para o território. 

Desta forma, o projeto apoia o processo de construção de políticas públicas de desenvolvimento rural e de 

promoção de CCA visando cumprir o DHANA das populações locais, numa abordagem participativa envolvendo os 

atores locais relevantes, incluindo os municípios parceiros do projeto. 

Este trabalho foi realizado com base em metodologias participativas e permitiu construir capacidades locais e 

apontar oportunidades e estratégias para o desenvolvimento de políticas públicas locais de alimentação e 

nutrição. Os resultados irão contribuir para a elaboração de um Guia de Políticas Públicas de Circuitos Curtos 

Agroalimentares para o Direito Humano à Alimentação Adequada, o qual pretende apoiar a implementação 

autónoma de políticas públicas que envolvam a criação de CCA numa abordagem de DHANA. 

Justificativa metodológica: condições de trabalho e dinâmicas 
O processo de recolha de informação assentou na pesquisa realizada pela equipa do projeto, na informação cedida 

pelo município e na resultante da visita efetuada ao mercado municipal, com conversas e breves entrevistas a 

consumidores e produtores/as locais, da realização das “Rodas de Diálogos” e da reunião de advocacia e 

restituição de resultados on-line.  

A mobilização dos atores locais chave para a sessão da “Roda de Diálogos” e de restituição de resultados e 

consensualização de prioridades locais foi, sobretudo, concretizada pelo município, dada a sua posição privilegiada 

de conhecimento do território e proximidade com os atores locais. Apesar da relativa diversidade de atores 

presentes e do seu envolvimento ativo nas sessões, será importante que, em oportunidades futuras de 

continuidade deste trabalho, seja garantida a participação de atores representantes de outros interesses locais 

relevantes e que não puderam estar presentes nestes momentos de reflexão e discussão. 

Atendendo aos constrangimentos impostos no âmbito do período de confinamento decorrente da pandemia 

Covid-19, assim como os consequentes impactos que teve nos territórios locais, foi impossibilitada a realização de 

novas visitas para concretização das atividades de propostas, havendo um esforço de adaptação pelas partes 

envolvidas onde a comunicação e as sessões passaram a realizarem-se virtualmente, no sentido de dar resposta 

aos resultados visados no projeto. Em adição, resultante de imposições internas no município por força da 

alteração da equipa que estava a acompanhar o projeto, estas atividades sofreram atrasos na execução. 

 
1 Termo que remete à atividade designada por advocacy na língua inglesa, não existindo na língua portuguesa conceito que traduza 
literalmente esta atividade. 
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Principais resultados obtidos e próximos passos 

Mediante o processo decorrido no município, foi consensualizado na sessão final de restituição de resultados e 

advocacia como medida prioritária a implementar no território: 

 Criação de um fórum local/ Conselho Municipal de Alimentação adaptado ao território, alicerçado na proposta, 

já em elaboração, do Plano Municipal de Alimentação Saudável do Fundão. Pretende-se, assim, criar um espaço 

de encontro e articulação entre atores locais, onde possam debater e trabalhar coletivamente, num horizonte de 

continuidade a longo prazo, em torno de um plano de ação para o sistema alimentar local, com base nas 

prioridades, capacidades e recursos concretos do território. 

 Criação de uma Rede de Municípios com foco em iniciativas para a implementação do Direito Humano à 

Alimentação e Nutrição Adequadas e de promoção da cultura alimentar local, visando a partilha e disseminação 

de aprendizagens e dos resultados dos projetos em curso no município, bem como a sua eventual replicação e 

integração em políticas públicas locais. 

 
Estas propostas implicam a mobilização de recursos (humanos, capacidades, financeiros, materiais, etc.) e uma 

ação abrangente em diversas áreas setoriais, constituindo um primeiro esboço de uma estratégia integrada para 

o sistema alimentar local.  
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Fundão – breve retrato do território e do seu Sistema Alimentar Local 

Do ponto de vista geográfico, o município do Fundão situa-se no Distrito de Castelo Branco, Região Centro, na 

denominada região da Cova da Beira, vertente setentrional da serra da Gardunha, e ocupa uma área de 700,2 

Km2, na qual se distribuem 23 freguesias.  O concelho caracteriza-se pela dispersão geográfica, em que contrastam 

zonas marcadamente urbanas, como é o caso da cidade do Fundão, com zonas rurais, vocacionadas para as 

explorações agrícola, pastorícia e floresta, e ainda, para a atividade mineira, nomeadamente, a exploração de 

volfrâmio (Município do Fundão 2012). 

 
1. Caracterização Sociodemográfica  

O município apresenta uma tendência de declínio demográfico, de uma população residente em 2010 de 29432 

habitantes para 26879 habitantes em 2018, observando-se um decréscimo da densidade populacional (n.º/Km²) 

de 42 em 2010 para 38,4 em 2018. 

A percentagem de jovens com menos de 15 anos no concelho também diminuiu de 12,3 % em 2010 para 10,7 % 

em 2018. Porém, verifica-se um incremento no índice de envelhecimento populacional de 219 em 2010 para 265 

em 2018 (Pordata 2019). Em 2018, a taxa de crescimento natural anual do concelho mantém-se negativa - 0,8 % 

(INE 2019). 

Quanto aos indicadores de educação, em 2018, observa-se uma taxa bruta de pré-escolarização de 93,8 %, no 

ensino básico de 104,7% e no ensino secundário de 113,8 % (INE 2019). 

A taxa de desemprego no concelho diminuiu consideravelmente dos 9 % para os 6 %, estando 1594 

desempregados inscritos nos centros de emprego em 2010 e 913 no ano de 2018 (Pordata 2019).  

 

2. Caracterização Agroecológica 

O concelho do Fundão inclui parte das terras mais férteis da região, abarcando o vale da Cova da Beira, onde 

atravessa o Rio Zêzere e as suas numerosas ribeiras afluentes. Aqui são feitas grandes produções de cerejas e 

ginjas, pêssegos, azeite e vinho. O regadio da Cova da Beira ocupa uma área de 14400 hectares de terrenos, 

beneficiando 9700 agricultores, envolvendo 29 freguesias entre os concelhos de Sabugal, Belmonte, Covilhã, 

Fundão e Penamacor (Lopes 2019c). 

A Serra da Gardunha, enquanto unidade de paisagem, assume um papel de reforçada importância na estratégia 

global de desenvolvimento do Fundão e de Castelo Branco, na medida em que constitui um elemento unificador 

destes concelhos. A paisagem da serra revela uma forte componente de intervenção humana ao nível das áreas 

agrícolas, com especial destaque para os cerejais e áreas florestais de resinosas. A componente humana foi 

determinante na transformação deste território conferindo-lhe unicidade por toda a Serra. No entanto, mantêm-

se áreas ocupadas por formações naturais e seminaturais detentoras de uma significativa e valiosa diversidade 

biológica. A diversidade paisagística e biológica que esta serra conserva, está intimamente ligada à geomorfologia 

e litologia, que condicionaram a ocorrência de espécies endémicas e o uso do solo por parte do homem, 

estabelecendo uma relação harmoniosa (ICNF 2017).  

 
3. Descrição do sistema alimentar  

3.1. Produção e transformação de alimentos 

No Fundão estão sediadas cerca de 60 empresas na área agroalimentar com produção de queijo, enchidos, vinho, 

frutos, compotas, azeite, pão, entre outros, muitos dos quais são premiados pela sua elevada qualidade, e sendo 

estas atividades uma parte muito importante para a economia da região.  

A cereja do Fundão é o ex-libris da produção na região: perto de 2.500 hectares de cerejal produz cerca de 6.000 

toneladas por ano, distribuídos por mais de 300 produtores de cereja que, na época de colheita, empregam acima 

de 1000 pessoas. No território, 2.000 hectares são destinados para a produção de fruta designadamente maçã, 

pêssego e outras culturas de prunóideas, na sua grande maioria são pequenas e médias empresas, muitas de cariz 

familiar. A produção de frutos vermelhos (framboesa, amora e groselha) gera anualmente cerca de 135.000 Kg. 
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A Adega Cooperativa, a maior do concelho, tem uma produção a rondar os sete milhões de quilos de capacidade 

de receção de uvas. No município existem mais três grandes adegas em crescimento. 

A produção deazeite da Beira Baixa conta com 10 lagares. A Beira Interior é responsável por produzir cerca de 9% 

do total do azeite que o país produz, onde a Cooperativa do Fundão produz mais de 1,7 milhões de quilos de 

azeitona por ano.  

A União das Federações de Agricultores da Beira Interior atribui apoios à produção de gado para controlo e 

certificação do Cabrito e do Borrego da Beira Baixa (Merino da Beira Baixa, Churra do Campo e Churra 

Mondegueira).  

A produção de leite e o fabrico do Queijo da Beira Baixa, incluindo a maturação e cura, têm lugar na área geográfica 

delimitada. O fabrico do queijo tem presente as tradições muito antigas e o saber fazer das populações já há muito 

demonstrado, atenta a existência de métodos locais, leais e constantes.  

Quanto à transformação de alimentos no município do Fundão, para além do queijo, incluem-se os enchidos, 

sumos de fruta e a confeção de compotas de frutas. De referir que na maioria das aldeias do concelho a população 

utiliza fornos comunitários para cozinhar o seu próprio pão. Adicionalmente, evidencia-se para produção exclusiva 

de mel de flor de cerejeira no concelho (Lopes 2019c). 

3.2. Comercialização  
O setor agroindustrial no concelho representa para a economia local uma faturação anual de aproximadamente 

100 milhões de euros. Com uma economia crescente, a cereja possui um elevado peso económico sendo a 

alavancagem da gastronomia e do turismo no concelho. Somente a produção de cereja é responsável, atualmente, 

por uma faturação acima dos 20 milhões de euros. 

O concelho usufrui do Mercado Abastecedor da Cova da Beira instalado no parque industrial do Fundão e ocupa 

uma área de cerca de oito hectares, integrando um pavilhão de mercado com espaços destinados a grossistas, 

produtores de hortofrutícolas e outros produtos alimentares; um espaço para restauração e um pavilhão de 

entreposto com espaços destinados a empresas de distribuição alimentar e logística. Este espaço acolhe ainda a 

sede da Cerfundão, uma unidade empresarial da qual fazem parte o Município e inúmeros produtores de cereja 

da região, dotada de equipamento e tecnologia avançados no embalamento e conservação da cereja. 

Em termos de mercados locais para acesso dos habitantes, o município dispõe de um Mercado Municipal onde se 

encontram revendedores e pequenos agricultores e agricultores familiares que comercializam produtos locais. 

Enquanto forma de promover, divulgar e preservar o acervo gastronómico e os produtos do Fundão, o município 

realiza ao longo do ano, feiras e festivais gastronómicos, associados a uma temática ou a um produto local que se 

evidenciam por caracterizarem o concelho e valorizarem a identidade do território, nomeadamente, a Festa da 

Cereja do Fundão, Míscaros - Festival do Cogumelo, Sabores da Cereja, Sabores da Páscoa, Sabores de Outono, 

Festival da Tibórnia, entre outros. O município faz igualmente a promoção dos seus produtos na região do Porto, 

Lisboa e Algarve com o evento designado Rota Gastronómica da Cereja do Fundão (Lopes 2019c). 

3.3. Consumo e Segurança Alimentar e Nutricional 
O conselho do Fundão tem 22 jardins de infância (15 públicos e 7 privados), contabilizando um total de 225 

crianças inscritas no ano letivo de 2019/2020. No que respeita à confeção das refeições nos estabelecimentos 

públicos, estas estão a cargo das respetivas Juntas de Freguesia e nos estabelecimentos privados as refeições 

estão ao cuidado da própria instituição.  

As 23 escolas públicas do 1º Ciclo Básico do concelho do Fundão, frequentadas por 732 alunos, não têm nenhum 

refeitório ou cozinha própria e em muitas das freguesias são as IPSS existentes localmente que confecionam e 

fornece as refeições diárias para os respetivos alunos (Lopes 2019b). 

No âmbito dos projetos educativos "Desperdício Alimentar” e “Prato Saudável" (integrados no projeto maior 

“Fundão Produtos da Nossa Terra + Ementas Saudáveis = Crianças Felizes”), implementados em duas cantinas2, 

 
2 Escola Primária de Perô Viseu e na Escola Básica 2º e 3º Ciclos de Silvares. 
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são de referir resultados significativos quanto à redução das quantidades de desperdício, cerca de 44%, ao longo 

de um ano letivo que contou com a colaboração dos alunos na fase da contabilização, pesagem e reporte dos 

desperdícios alimentares. Os alunos colaboraram ainda no planeamento de novas ementas e na implementação 

do conceito “Desperdício Zero”. Na escola de Silvares, foi criada uma horta escolar, da qual os alimentos 

produzidos são utilizados na cantina para a alimentação dos alunos, fomentando, assim, uma alimentação 

saudável a partir de produção sazonal local (Lopes 2019a e Lopes 2019b). 

O projeto “Devolver à Terra” implementado na Escola Básica 2º e 3º Ciclos de Silvares, visa criar uma pequena 

central de compostagem de forma a reaproveitar o desperdício alimentar, para produzir fertilizantes naturais e 

aplicar na sua própria horta.   

O “Plano Municipal de Alimentação Saudável do Fundão”, para além dos projeto acima referidos, inclui também 

o projeto "Lanches Saudáveis", implementado no ano letivo 2019/2020, na Escola Básica 2º e 3º Ciclos de Silvares, 

que visa fornecer lancheiras e implementar formações de como fazer lanches saudáveis e demonstrações sobre a 

importância de ter uma alimentação saudável; o projeto “Pao.Come” que visa a diminuição do sal na produção de 

pão fornecido às escolas do concelho, onde apenas as padarias certificadas e que se propõem a cumprir com este 

objetivo poderão participar no concurso público, avaliado pelo Delegado de Saúde, de fornecimento do pão para 

as cantinas escolares; e o projeto “Sopa.Come”, implementado no ano letivo 2018/2019, uma parceria do 

Município do Fundão e a ARS do Centro, consistiu na diminuição de sal na alimentação das crianças em idade 

escolar, particularmente nas sopas, substituindo-o por ervas aromáticas. Esta ação levou a um aumento 

significativo de consumo de sopa e a um menor desperdício alimentar. 

Mais recentemente, a inclusão do artigo “Alimentação Escolar” no Plano de Ação Social Escolar do município tem 

como objetivo o desenvolvimento de atividades temáticas, como a realização de ações de formação e workshops 

durante o período de férias letivas, visando consciencializar sobre o tema da alimentação nas escolas. Estas 

atividades serão também direcionadas aos colaboradores de cozinha, auxiliares das escolas e docentes. 

Outras medidas previstas no Plano Municipal de Alimentação Saudável do Fundão têm em vista a redução dos 

alimentos comercializados nas escolas com alto teor calórico e bebidas excessivamente açucaradas; a 

reformulação do empratamento das refeições servidas aos alunos, como a inclusão de legumes na sua 

constituição; a reativação dos planos de fruta e leite escolar e a verificação da composição das máquinas de 

vendding (Lopes 2019b). 

 
3.4. Investimento  

No concelho verifica-se um elevado investimento público na área de produção, transformação e comercialização 

alimentar e na área de gestão florestal. Desde 2016 até setembro de 2020, no município foram conseguidos 

financiamentos num valor total de 12 837 506,69€, mediante a aprovação de projetos do Programa de 

Desenvolvimento Rural - PDR 2020 nas seguintes tipologias: 

1.0.1 - Grupos Operacionais; 

2.1.1 - Ações de formação; 

2.2.2 - Apoio à criação de serviços de aconselhamento; 

3.1.1 - Jovens Agricultores;       

3.1.2 - Investimento de Jovens Agricultores na exploração agrícola;    

3.2.1 - Investimento na exploração agrícola;   

3.2.2 - Pequenos Investimentos nas explorações agrícolas;    

3.3.1 - Investimento Transformação e comercialização de produtos agrícolas; 

3.4.2 - Melhoria da eficiência dos regadios existentes;   

4.0.2 - Investimentos em produtos florestais não identificados como agrícolas no Anexo I do Tratado; 

6.2.1 - Prevenção de calamidades e catástrofes naturais;  

6.2.2 - Restabelecimento do potencial produtivo;     

8.1.1 - Florestação terras agrícolas e não-agrícolas;       

8.1.3 - Prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticos;   



Diagnóstico das Dinâmicas Alimentares | Município do Fundão 

8 

8.1.4 - Restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e abióticos ou acontecimentos 

catastróficos;   

8.1.5 - Melhoria da resiliência e do valor ambiental das florestas;     

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas; 

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização;  

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração ;    

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais;     

10.2.1.6 - Renovação de aldeias; 

20.2.3 - Assistência técnica RRN - Área 3;     

20.2.4 - Assistência técnica RRN - Área 4 (Observação da agricultura e dos territórios rurais); 

Relativamente ao consumo alimentar, o financiamento que o município obteve do Instituto de Financiamento da 

Agricultura e Pescas, I.P - IFAP refere-se ao Regime Fruta Escolar.  

Roda de Diálogos 
A Roda de Diálogos (RD) é um espaço dedicado à reflexão e uma ferramenta de apoio ao debate participativo. No 

âmbito do projeto AlimentAÇÃO!, as RD visaram mobilizar os diversos atores locais - produtores/as, 

consumidores/as, IPSS, Escolas e outros agentes,  para identificar as necessidades, desafios e as oportunidades do 

sistema alimentar local, particularmente, ao nível dos Circuitos Curtos agroalimentares, incluindo a identificação 

de boas práticas . 

Esta ação teve igualmente como objetivo contribuir para o diagnóstico local e promover a construção de 

capacidades locais, identificando oportunidades e estratégias para o desenvolvimento de políticas públicas locais 

promotoras de circuitos curtos agroalimentares baseados numa abordagem de DHANA.  

A Roda de Diálogos – Produzir e Consumir Local para o Direito Humano a uma Alimentação Adequada – foi 

realizada no dia 29 de novembro de 2019, das 14h30 até às 17h30, na Moagem – Cidade do Engenho e da Arte. 

Esta sessão contou com 27 participantes entre os quais, representantes de produtores locais, associações e 

cooperativas locais, IPSS, Agrupamentos de Escolas e seus alunos, Unidade de Saúde Local, bem como do 

Município do Fundão. 

A sessão teve início com as boas-vindas institucionais dos parceiros e uma breve contextualização do projeto e os 

objetivos da Roda de Diálogos no âmbito do projeto AlimentAÇÃO!.  

Seguidamente um grupo de alunos do Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto - Escola de Silvares apresentaram 

brevemente o trabalho desenvolvido na sua escola relativo à temática da Alimentação. 

Entretanto, a sessão prosseguiu com os Diálogos em Grupo, inspirados na metodologia “World Café”, onde os 

participantes foram distribuídos por grupos para discutir as seguintes questões: 

 Quais são as necessidades e os desafios do sistema alimentar do Fundão (foco na produção e no consumo)?  

 Que Boas-Práticas de Circuitos Curtos Agroalimentares identifica no Fundão? Que lições foram aprendidas 

com essas Boas-Práticas? 

 Que recursos e oportunidades identifica para melhorar e/ou construir Circuitos Curtos Agroalimentares no 

Fundão?  

 Que tipo de medidas/ políticas públicas devem ser melhoradas e/ou criadas para promover Circuitos Curtos 

Agroalimentares no Fundão? 

Após os Diálogos em Grupo, procedeu-se à apresentação e discussão em plenária dos resultados obtidos em cada 

grupo, contando coma participação ativa dos presentes. 

Por fim, o encerramento foi realizado com um lanche composto por produtos tradicionais do Fundão.  

No dia seguinte à Roda de Diálogos, realizou-se uma visita ao mercado Municipal do Fundão onde foram efetuadas 

conversas e entrevistas aos produtores e consumidores locais. 



Diagnóstico das Dinâmicas Alimentares | Município do Fundão 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando os constrangimentos impostos no âmbito do período de confinamento decorrente da pandemia 

Covid-19 bem como os consequentes impactos que teve nos territórios locais, e em função das aprendizagens 

alcançadas com as Rodas de Diálogos, realizou-se uma sessão on-line que teve dois objetivos: i) restituição e 

atualização dos resultados face aos impactos da pandemia sobre a manutenção/ desenvolvimento de CCA no 

Fundão; ii) consensualização de prioridades locais entre os atores do território presentes na sessão que sirvam 

para subsidiar um plano de trabalho/ medidas a propor para discussão em Assembleia Municipal. Desta forma 

pretendeu-se dar resposta aos resultados visados no projeto de tal forma que beneficie e apoie as necessidades 

reais de desenvolvimento do território. 

Esta sessão decorreu on-line, via plataforma zoom, no dia 25 de fevereiro de 2021, entre as 10h30 e as 13h30, e 

contou com 17 presenças entre as quais, representantes de produtores locais, associações e cooperativas locais, 

IPSS, Agrupamentos de Escolas, bem como técnicos e dirigentes do Município do Fundão. Iniciou-se a sessão com 

a intervenção da Sra. Vereadora, Dra. Alcina Cerdeira e do Sr. Vereador, Dr. Pedro Neto, seguida de um 

enquadramento e explicação da atividade por parte dos parceiros do projeto e posteriormente foram 

apresentados os resultados obtidos na sessão da Roda de Diálogos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sessão prosseguiu com a reflexão e discussão, em grupos, visando identificar propostas concretas para o 

desenvolvimento de circuitos curtos no Fundão. 

Em plenária, fez-se a apresentação os resultados obtidos dos grupos e procedeu-se ao debate e consensualização 

sobre as medidas e políticas públicas prioritárias a criar/implementar no Fundão.  

Por fim, a sessão encerrou com uma breve intervenção dos parceiros institucionais, onde se contou com a 

presença do executivo da Câmara Municipal do Fundão. 

  

Fig. 1: Abertura da 1ª Roda de Diálogos com 
a participação do Vereador Paulo Águas. 

Fig. 2: Discussão em plenário com atores locais 
sobre o Sistema Alimentar do Fundão. 
 

Fig.3 – Visita ao Mercado Municipal. 

Fig. 5: Sessão de advocacia e consensualização de medidas com 
a participação do executivo da Câmara Municipal. 

Fig. 4: Discussão on-line visando identificar propostas concretas 
para o desenvolvimento de circuitos curtos no Fundão. 
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Resultados da Roda de Diálogos 

Dada a abrangência intersectorial própria do sistema alimentar, bem como a diversidade de atores que nele têm 

parte e a articulação entre diferentes níveis territoriais que o afetam (local, regional, nacional e supra-nacional) 

são inúmeras e diversas as áreas de intervenção a trabalhar que surgem nas sessões participativas, tal como se 

pode verificar no Quadro 1 apresentado a seguir. 

Estes resultados constituem um primeiro esforço de esquematização e sistematização analítica do sistema 

alimentar local, embora seja necessária uma compreensão mais aprofundada das suas dinâmicas e tendências. 

Quadro 1 – sistematização dos principais resultados das sessões participativas da Roda de Diálogos. 

NECESSIDADES E DESAFIOS 

Produção 
• Necessidade de criar outras formas de certificação 

que garantam a qualidade do produto agrícola, 
mas adaptadas, dadas as dificuldades dos 
agricultores em garantir todos os requisitos do 
HACCP; 

• Promover uma agricultura mais consciente e 
responsável, tanto na produção biológica como na 
produção integrada;  

• Necessidade de recursos humanos para a 
produção; 

• Continuar o esforço de mapeamento dos 
produtores do território;  

• Dificuldades dos produtores em participar nas 
plataformas de contratação pública;  

• Priorizar a produção e a valorização dos produtos 
sazonais locais; 

• Garantir maior percentagem de ganhos para o 
produtor em detrimento do distribuidor. 

Comercialização 
• A escassez de transportes locais condiciona a 

procura do comercio local, há mais procura nas 
grandes superfícies; 

• Há pouca diversidade de produtos locais 
disponíveis e verifica-se a inflação dos seus preços: 
paradoxo da venda de produtos importados em 
vez de produtos locais, os quais são destinados 
para exportação; 

• Adaptar os mercados às necessidades e perfis dos 
consumidores; 

• Valorização do comércio tradicional. 
 
 

Consumo 
• Adaptar as ementas com alimentos sazonais e 

locais nas unidades de confeção de escolas, IPSS, 
unidades de saúde, entre outras; 

• A transposição da diretiva em Portugal da 
contratação pública cria constrangimentos na 
contratação de produtos locais, embora facilite a 
gestão para as escolas; 

• Nas escolas com concessão dos refeitórios, as 
refeições fornecidas são de baixa qualidade, o que 
leva a menor adesão de alunos ao consumo; 

• Nos refeitórios concessionados existem 
dificuldades na implementação de projetos que 
trabalhem temas sobre a sustentabilidade (ex.: 
separação e desperdício, compostagem, …); 

• Os hábitos alimentares das famílias podem 
condicionar possibilidades de trabalhar o tema da 
alimentação nas escolas; 

• Resistência dos pais à mudança de hábitos 
alimentares;  

• Os alimentos distribuídos pelo POAPMC são 
importados e muito processados, visto que 
subsistem dificuldades na conservação de frescos 
e as próprias cantinas sociais não podem usar os 
excedentes do programa; 

• O modelo em curso dos cabazes não é adequado 
(ex: as quantidades distribuídas são excessivas face 
às limitações dos beneficiários para o seu 
armazenamento e conservação).  

Outras Necessidades e Desafios 
• Otimizar a gestão dos recursos hídricos locais; 
• Adaptação da legislação nacional face às 

especificidades do território local. 
 

BOAS PRÁTICAS E LIÇÕES APRENDIDAS 
 

Produção 
• Existem exemplos de certificação da qualidade no 

modo de produção integrada; 
• Em curso a realização do mapeamento dos 

produtores/as locais. 

Comercialização 
• Mercados de rua; 

• Mercado municipal (semanal); 
• Mercado de produtos biológicos (mensal); 
• Mercados, feiras e eventos temáticos (Natal, 

Páscoa, da Cereja, etc.) 
• A implementação em curso da Plataforma 

“SmartFarmer”; 
• “Festival de Cereja”, promovido pela Escola 

Profissional, com foco na promoção de práticas de 
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confeção com atenção ao valor nutricional, com a 
presença de chefs internacionais, e que levou à 
elaboração de um livro de receitas. Envolve 
também empresas e alunos onde se promove 
outros produtos locais além da Cereja.  

Consumo 
• Projetos Minor Sal: “Pão.come” e “Sopa.come”, 

visa redução de sal no pão e na sopa, 
implementado pela Unidade de Saúde Local em 
parceria com município, reconhecidos com 
premiação nacional e internacional; 

• Formação e sensibilização da população em geral 
para a redução na utilização de sal; 

• Promoção da alimentação saudável junto de 
entidades locais (Escolas, IPSS e unidades de saúde 
local); 

• Projetos escolares: “Prato Saudável” e 
“Desperdício Alimentar” (AgriUrban - Urbact); 

• Protocolo de cooperação ente município e USL do 
Fundão – promoção de “Alimentação saudável e 
atividade física”; 

• Projeto “Lanches Saudáveis” com produtos 
sazonais locais; 

• Projeto da escola profissional “Fair Food for a 
Smart Life”, com foco na dieta mediterrânica, em 
parceria entre e Universidade de Aveiro e de 
Málaga; e projeto sobre recuperação de 
receituário tradicional; 

• Programa “Aqui come-se bem” para inserção de 
produtos locais sazonais nos restaurantes do 
concelho. 

Outras Boas Práticas 
• Promoção do setor hoteleiro e do turismo com a 

realização de atividades de animação e de 
promoção de produtos locais;   

• Plataforma “The Xico’s” e “Solução CTT”, parceria 
com o comércio local; 

• Participação do município na promoção e 
divulgação do sector da cereja – marketing e 
valorização do produto; 

• Formação de agentes de restauração (chefes e 
cozinheiros); 

• Envolvimento dos jovens nos projetos educativos 
propostos; 

•  “Devolver à terra” – projeto educativo de 
combate ao desperdício. 

RECURSOS E OPORTUNIDADES  
Produção 
• Iniciativas em curso de divulgação e promoção dos 

produtos locais; 
• Criação de cooperativa (BioEco) para organizar 

economicamente os produtores e realizar um 
estudo sobre a oferta e procura alimentar local. 

Comercialização 
• Experiência em curso de criação de uma rede local 

de ligação entre organizações de consumo coletivo 
e produtores locais, com regulação de preços e 
criação de uma central municipal de compras para 
abastecimento de escolas e IPSS; 

• Melhoria da oferta do comércio local adaptando-
se aos hábitos dos habitantes (ex.: novos horários 
do comércio tradicional local); 

• Criação de um modelo de vouchers/ cartões 
associados ao comércio local em parceria com a 
Associação Comercial local. 

Consumo 
• Gestão dos refeitórios pelas próprias escolas; 
• Iniciativas em curso de sensibilização da população 

sobre temáticas da saúde e circuitos curtos 
agroalimentares (ex.: alimentação saudável, 
diminuição de sal, etc.). 

Outros Recursos e Oportunidades 
• Datar os recursos hídricos do território e gerir 

convenientemente os existentes; 
• Ementas com indicação nutricional e origem dos 

alimentos nos restaurantes; 
• Processo de transferência de competências para 

os municípios.

MEDIDAS/ POLÍTICAS PÚBLICAS 

Produção 
• Construção de medidas de apoio à produção. 

Comercialização 
• Sensibilização do comércio local para a integração 

e valorização de produtos locais; 
• Continuidade dos festivais de produtos locais; 
• Implementação da iniciativa SmartFarmer. 

Consumo 
• Guia de apoio à contratação pública de produtos 

locais; 
• Simplificação da legislação para a contratação de 

produtos locais. 

Outras Medidas Prioritárias 
• Criar políticas de atração de jovens em idade 

escolar de outros países para se formarem e se 
fixarem no território; 

• Implementação do Plano Municipal de 
Alimentação Saudável do Fundão; 

• Conselho Municipal Alimentar local, adaptado ao 
território; 

•  Rede de Municípios promotores do Direito 
Humano à Alimentação Adequada; 

• Centro para as migrações - trabalho nos campos e 
restauração.
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Os participantes identificaram propostas concreta de ações a criar/ implementar no município, que implicam a 

mobilização de recursos (humanos, capacidades, financeiros, materiais, etc.) e uma ação abrangente em diversas 

áreas setoriais, constituindo um primeiro esboço de uma estratégia integrada para o sistema alimentar local. 

De referir que, a abrangência das preocupações e propostas apresentadas no Quadro 1, tornam evidente a 

necessidade de espaços de diálogo e concertação regulares e permanentes entre os atores locais, dada a 

complexidade da intervenção sobre o sistema alimentar. Um desafio que não é específico apenas do Fundão, mas 

que se prende com a falta generalizada de quadros institucionais orientados para o sistema alimentar.  

RECOMENDAÇÕES  

Na segunda sessão, foi feito um esforço de priorização daquelas propostas, as quais foram discutidas e agrupadas 

em função das capacidades locais reais, face aos recursos concretos disponíveis/ acessíveis no momento atual e 

em função do tempo necessário à sua concretização (Quadro 2).  

Quadro 2: Priorização de Medidas/ Políticas Públicas a criar/implementar no Município do Fundão. 

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

recomendada a criação de um Conselho Municipal Alimentar, adaptado ao território e alicerçado na  proposta de 

implementação do Plano Municipal de Alimentação Saudável do Fundão, em moldes de funcionamento a 

Capacidade 

de Ação 

                           
                         
                               Curto prazo                                                         Médio prazo                                        Longo prazo 

      

 

 

 

 

 
     Nós 

     (local) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Nós e 

     Outros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Outros 

     (nacional) 

 
✓ Conselho Municipal Alimentar local, adaptado 

ao território - Proposta de implementação do 
Plano Municipal de Alimentação Saudável do 
Fundão. 

 

 

 

 

 

✓ Guia para a contratação pública de produtos 
locais: criar um caderno de encargos com 
maior diversidade de critérios para apoiar a 
contratação mais local e explorar mais 
possibilidades de ajuste direto. 
 

  

 
✓ Sensibilização do comércio local para a 

integração e valorização de produtos locais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Continuação dos festivais de promoção de 
produtos locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Rede de Municípios - Direito Humano à 
Alimentação. 
 

 

  
✓ Alteração do código de contratação 

pública para simplificar processos. 
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Quanto tempo precisamos para implementar? 

✓ Centro para as migrações - trabalho 
nos campos e restauração. 

✓ Disseminar aprendizagens e resultados do 
projeto educativo de alimentação saudável e 
desperdício junto das famílias para aprofundar 
e ampliar o seu impacto. 

✓ Replicar o projeto piloto da escola de Silvares 
“Prato Saudável” para outras escolas do 
concelho e junto das IPSS locais (CMF). 

✓ Implementação do Smart Farmer. 

✓ Construção de medidas de apoio à produção: 
Realização de mapeamento de produtores; estudo 
sobre procura e oferta/ produção local e refeitórios 
coletivos locais visando a organização económica dos 
produtores (CMF, BioEco e SmartFarmer). 

✓ Certificação do Circuito Curto e promoção de 
modelos de consumo de proximidade. 
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determinar, visando a criação de um espaço de continuidade para o diálogo e a articulação entre atores locais, 

para a definição e implementação de uma Estratégia Local de Direito à Alimentação Adequada. 

Com base nos elementos recolhidos ao longo deste processo salientam-se também como principais resultados e 

recomendações concretas: 

i) Disseminar as aprendizagens e os resultados dos projetos educativos de alimentação saudável e desperdício, 

bem como a sua replicação para outras escolas do concelho e junto das IPSS locais. 

ii) Criar e implementar medidas de apoio à produção, nomeadamente, a continuação do mapeamento de 

produtores, a elaboração de estudo sobre procura e oferta alimentar local, com particular foco na ligação 

entre a produção local e abastecimento de refeitórios coletivos locais, visando a organização económica dos 

produtores e a certificação desse CCA. 

iii) Incentivar a criação de uma Rede de Municípios com foco no Direito Humano à Alimentação Adequada, 

visando a partilha de iniciativas e de boas práticas, por exemplo, na elaboração de cadernos de encargos de 

contratação pública com maior diversidade de critérios para apoiar a contratação mais local e explorar mais 

possibilidades de ajuste direto. 

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

otimizando os recursos alimentares disponíveis, visando a sensibilização do comércio local assim como o 

melhoramento dos mercados, reformulando as suas dinâmicas, que promovam o aumento das vendas, a 

estabilidade, a redução dos riscos e aumento da diversidade alimentar = dietas mais saudáveis.  

Face a estas iniciativas, o município do Fundão poderá, assim, contribuir para o desenvolvimento da economia e 

segurança alimentar da região da Cova da Beira, colocando-se numa posição pioneira em termos de criação de 

políticas públicas para a promoção de sistemas alimentares territoriais sustentáveis (tema chave no quadro da 

próxima PAC e da estratégia europeia “do Prado ao Prato” da Comissão Europeia) e visando implementar o direito 

humano à alimentação adequada das suas população.  
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