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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
No decorrer da operação foi efetuada uma visita presencial ao concelho de Torres Vedras, pelo que a recolha de
informação assentou na pesquisa realizada pela equipa do projeto, na informação cedida pelo município, assim
como a que resultou da realização da Roda de Diálogos presencial e da sessão on-line.
A mobilização dos atores locais chave para a “Roda de Diálogos” e sessões 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 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.

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, no sentido do caminho progressivo da realização do Direito Humano
à Alimentação Adequada, e considerando a existência de outras ações consideradas importantes, foram
consensualizadas como medidas prioritárias:
 implementação de uma estratégia alimentar local assente num Conselho Alimentar Municipal, enquanto
espaço encontro e de articulação entre atores locais para trabalhar a longo prazo num plano de ação a construir
e a implementar.
 criação e implementação de políticas públicas que promovam métodos de produção mais sustentáveis;
 estimular a oferta formativa de apoio à produção local e formação de práticas mais agroecológicas;
 incentivar a criação de nichos de produtos de qualidade, reforçando os pontos de venda direta de produtos
biológicos assim como o incentivo à cultura alimentar local.

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.

4

Diagnóstico das Dinâmicas Alimentares | Município de Torres Vedras

TORRES VEDRAS: BREVE RETRATO DO TERRITÓRIO E SEU SISTEMA ALIMENTAR
O Município de Torres Vedras pertence ao Distrito de Lisboa, está situado na região Centro e sub-região do Oeste,
na província da Estremadura. O território estende-se por uma área de 407,09 km2 distribuídos por 13 freguesias
com características rurais. O concelho de Torres Vedras é limitado a Norte pelo concelho de Lourinhã, a Nordeste
pelo concelho do Cadaval, a Este pelo concelho de Alenquer, a Sudeste pelo concelho do Sobral de Monte Agraço,
a Sul pelo concelho de Mafra e a Oeste pelo Oceano Atlântico (Lopes et al, 2016; Câmara Municipal de Torres
Vedras, 2020d).

1. Caracterização Sociodemográfica
O Município de Torres Vedras apresenta um decréscimo demográfico: em 2010 a população residente é de 79.281
habitantes e em 2018 é de 78.369 habitantes. Verifica-se igualmente uma redução da densidade populacional
(N.º/Km²) de 194,7bem 2010 para 192,5 em 2018. A percentagem de jovens com menos de 15 anos no concelho
também diminuiu de 15,9 % em 2010 para 13,9 % em 2018, no entanto, verifica-se um aumento no índice de
envelhecimento populacional, de 118 em 2010 para 150 em 2018 (PorData, 2019). Em 2018, a taxa de crescimento
natural anual do concelho apresenta-se negativa -0,4 % (INE, 2019).
Quanto aos indicadores de educação no concelho de Torres Vedras, em 2018, observa-se uma taxa bruta de préescolarização de 102,1 %, no ensino básico de 115,2 % e no ensino secundário de 130,3% (INE, 2019).
A taxa de desemprego em Torres Vedras no ano de 2018 é de 4%, sendo o número de desempregados inscritos
nos centros de emprego 3072 em 2010 e 2063 em 2018 (PorData, 2019). Paralelamente, em 2016, verifica-se um
número significativo de processos familiares acompanhados pela Segurança Social com o valor de 7789, dos quais
2772 recebem a prestação pecuniária do Rendimento Social de Inserção (Feliciano e Silva, 2016). No concelho, o
terceiro setor é o que emprega mais pessoas num total de 23.406, no ano do 2011, seguido do segundo sector e
por fim o setor da Agricultura, com a produção animal, caça, floresta e pesca. Este último setor registou um
incremento no número de pessoas ativas, de 2057 no ano de 2010 para 3009 em 2014 (Lopes et al, 2016).

2. Caracterização Agroecológica
Segundo o Plano Diretor Municipal, o concelho caracteriza-se por uma divisão em dois sectores: o setor
norte, com relevo menos acentuado, povoamento menos disperso e um menor aproveitamento agrícola,
prevalecendo a floresta; e o setor sul, com relevo mais acidentado, solos mais férteis, maior conforto ambiental,
maior aproveitamento agrícola, povoamento mais disperso. As freguesias com maior área ocupada com atividades
agrícolas são a União das Freguesias de Dois Portos e Runa, Ventosa, Turcifal, São Pedro da Cadeira e União das
Freguesias de À dos Cunhados e Maceira (Câmara Municipal de Torres Vedras, 2020a).
Em Torres Vedras existe um número elevado de minifúndios, com um valor médio inferior a 0,5 explorações por
hectare. Tendo em conta a área ocupada e de elevada significância, as fileiras com maior peso no concelho são as
culturas industriais, prados e pastagens permanentes, viveiros, prados temporários e culturas forrageiras, culturas
cerealíferas, fruticultura, batata e horticultura incluindo o feijão, e vinhas (Câmara Municipal de Torres Vedras,
2020a; 2020d).
Sendo Torres Vedras é um dos concelhos com maior tradição vitivinícola do país, nomeadamente nos vinhos
tintos, brancos e rosés, sendo o concelho com maior produção de vinho a nível nacional. Em 2018, foi considerada
junto com Alenquer, a Cidade Europeia do Vinho (Câmara Municipal de Torres Vedras, 2020a; 2020b).
De referir que a horticultura é o subsetor que apresenta maior dinamismo, verificando-se uma maior
profissionalização e investimento em infraestruturas e equipamentos.
O Concelho é ainda caracterizado por uma enorme mancha florestal com 9.200ha, cerca de 22% do território do
município. A norte predominam os sistemas florestais direcionados essencialmente para a produção de madeira,
sustentados pelo eucalipto e pinheiro bravo, enquanto que no centro e sul as matas seculares associadas a quintas,
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conventos e capelas complementam frequentemente atividades agropecuárias e silvo-turísticas (Câmara
Municipal de Torres Vedras, 2020c).
Torres Vedras é um concelho rural em termos de utilização do solo, o uso agrícola (18452,59ha) e o florestal
(9796,82ha) representam cerca de 69,4% da área total do concelho (28249,41ha), os incultos ocupam 7060,93ha
o que corresponde a 17,3% e, as áreas sociais ocupam 4.973,72ha (12,2%). Relativamente aos improdutivos e
massas de água, são os menos representativos do território, correspondendo respetivamente a 396,6ha e a 39ha.
As freguesias que apresentam maior área com ocupação agrícola são a União de Freguesias de Dois Portos e Runa
com 2427,32ha e a União de Freguesias de A dos Cunhados e Maceira com 2323,03ha (Câmara Municipal de
Torres Vedras, 2020c).
De referir ainda, que a Paisagem Protegida Local das Serras do Socorro e Archeira, inserida no território de Torres
Vedras, abrange cerca de 1192ha, destacando-se da circundante em termos de relevo e é composta pelas Serras
do Socorro e da Archeira, Serra da Galharda e Serra do Monte Deixo. Esta área constitui um local onde se verifica
a presença de elementos com valor patrimonial em termos naturais, históricos, culturais e paisagísticos (Câmara
Municipal de Torres Vedras, 2020e).

3. Descrição do sistema alimentar
3.1. Produção e transformação de alimentos
Com um elevado potencial agrícola, a região é marcada pela agricultura tradicional e hidropónica (cerca de
18.000ha de produção agrícola e apenas 150ha estão em modo de produção biológico) e detém a maior área de
produção coberta do país (cerca de 7000ha de estufas). No território existem ainda diversas unidades de
transformação de produtos, principalmente de vinho, queijo, enchidos, doçaria, bacalhau, café, azeite e chocolate.
De um modo geral, o município promove apoio às empresas locais e formação de novas empresas, na área
alimentar, através de programas da Agência Investir, a serem referenciados adiante (Câmara Municipal de Torres
Vedras, sem data). O município pretende promover produtos locais e apoiar iniciativas de agricultores, a fim de
desenvolver uma economia local baseada em Alimentos Sustentáveis.
De referir também a existência de alguns programas de apoio técnico a produtores promovidos pelo polo da
Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural e pela Associação de Agricultores de Torres Vedras, os quais
proporcionam apoio técnico aos agricultores, não só no terreno, mas também nos processos administrativos
(candidatura, licenciamentos e afins).
O concelho conta ainda com algumas cooperativas vitivinícolas e com um vasto tecido empresarial na área
agroalimentar, representando um setor de elevado potencial económico local (Cidade Europeia do Vinho 2018
Alenquer e Torres Vedras), conta também com a Escola Profissional Agrícola Fernando Barros Leal. No concelho
vizinho, na Lourinhã, está sediada uma cooperativa de produtores hortícolas (Louricoop), bem como uma
associação profissional do setor (Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste - AIHO) onde são
associados alguns produtores do município de Torres Vedras.
O município lidera o Laboratório Colaborativo para a Inovação Digital na Agricultura - Smart Farm CoLab que,
numa parceria científico-tecnológico nacional onde se inclui o Politécnico de Leiria, a Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, o Instituto
Universitário de Lisboa - ISCTE, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, além de várias empresas
dos referidos setores sediadas na zona Oeste, visa providenciar soluções inovadoras e automatizadas para a gestão
eficiente de recursos e maximizar o valor acrescentado dos produtos nacionais de horticultura, fruticultura e
viticultura, promovendo, assim, a captação de novas empresas e novos investimentos para o concelho através de
programas de empreendedorismo e incubação.
Existem outros programas em andamento no território, tais como o EcoCampus - Plataforma Torres Vedras para
Incubação da Economia Verde 4.0 em Portugal que visa apoiar startups e pequenas empresas locais, com
metodologias, negócios ou produtos inovadores no campo da agricultura orgânica e produção sustentável de
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alimentos; as Hortas Comunitárias, numa parceria com as paróquias, cuja utilização é gratuita para os cidadãos e
possuem lixeiras de compostagem; na Área de Paisagem Protegida Local, com cerca de 1250ha, onde é possível
combinar iniciativas de conservação de valores naturais e culturais com a viabilidade de atividades agro-florestais.
No âmbito escolar são promovidos dois programas pedagógicos com foco na produção alimentar. O primeiro “BioHorta Escolar”, integrado no Programa de Sustentabilidade na Alimentação Escolar (PSAE), visa o desenvolvimento
de hortas em contexto educativo, segundo os princípios da Agricultura Biológica. Este contato direto permite aos
mais jovens, bem como aos profissionais de ensino que os acompanham nestas atividades, a perceção dos
princípios base da produção de alimentos, a sua identificação e o conhecimento da sua sazonalidade. Os pais são
também envolvidos, uma vez que têm possibilidade de, em alguns estabelecimentos, adquirir os produtos da
horta, desempenhando os filhos o papel de “educadores alimentares”.
Um outro projeto, o “Mini-Hortas na Escola”, decorrido durante o ano letivo de 2018/2019, consistiu na
disponibilização e instalação de pequenos contentores de madeira, compartimentados e com substrato vegetal,
para a implementação de hortas pedagógicas. Esta iniciativa contou com a participação de 337 alunos de 13
escolas de 1.º ciclo do ensino básico do município e teve como objetivos permitir às crianças um contacto direto
com a natureza, promover os conhecimentos práticos de horticultura e estimular uma aprendizagem ativa e uma
melhor consciência ecológica (Câmara Municipal de Torres Vedras, 2019).

3.2. Comercialização
O Concelho de Torres Vedras assume um peso médio de 1% no tecido empresarial de Portugal e de 23%
relativamente à Região Oeste. Quanto ao volume de negócios das empresas, o setor de atividade económica com
maior peso é o Comércio por grosso e a retalho, representando cerca de 42% do total do volume de negócios
anual. Em 2014, o setor da Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca obteve um volume de 130 818
000€ anuais (Lopes et al, 2016).
Uma enorme parte dos alimentos disponível nos mercados e supermercados da região é local (periurbana /
regional). Além dos grandes supermercados, a região é atendida por vários mercados locais permanentes nas
áreas do município, nomeadamente, o Mercado Municipal (localizado no centro histórico da cidade), o Mercado
Grossista (com 67 operadores agro-alimentares), o Mercado Bairro Arenes, o Mercado de A-dos-Cunhados, o
Mercado do Ramalhal e o Mercado de Santa Cruz (com cerca de 30 operadores). Estes mercados e supermercados
locais são usados diariamente pela população para a compra de alimentos.
O Mercado Municipal de Torres Vedras, visando apoiar os produtores locais e orgânicos, é uma iniciativa
fundamental para promover alimentos mais saudáveis e envolver todos os cidadãos nesse compromisso. No
âmbito das atividades do Mercado Municipal estão a ser planeadas atividades de promoção de receitas saudáveis,
patrocinadas por produtores e fornecedores locais, através da organização de oficinas de showcooking com acesso
gratuito a todos os cidadãos. De referir também a preparação de ações com restauração local para incentivar a
oferta de pratos locais e sazonais durante alguns mercados sazonais. Ainda integrado no Mercado Municipal, o
“Mini-Mercado” é um espaço com capacidade para 12 crianças, criado para que os pais possam entregar a
profissionais, gratuitamente, as suas crianças (entre os 3 e os 10 anos), enquanto fazem as suas compras.
Ao longo do ano, no município de Torres Vedras são promovidos outros mercados, feiras e eventos temáticos
onde se comercializa produtos alimentares locais e sazonais:
▪ A Feira Rural Torres Vedras com cerca de 250 bancas (hortícolas, frutícolas, produtos certificados de
agricultura biológica, plantas aromáticas, produtos regionais, doçaria, pão, queijos, vinhos, licores, entre
outros). Realizada mensalmente em Santa Cruz entre abril e outubro (exceto agosto);
▪ As Festas da Cidade que decorrem anualmente entre o fim de outubro até ao dia de S. Martinho e feriado
municipal, onde é celebrada a vinha, o vinho e os produtos do outono, são integrados vários eventos relativos
à Alimentação, principalmente o Festival do Pastel de Feijão, Festival do Vinho, Mostra de Uvada e Mostra
de Bolos de Ferradura;

7

Diagnóstico das Dinâmicas Alimentares | Município de Torres Vedras
▪ As “Tasquinhas” que decorrem nos diversos eventos de verão organizados pelas várias localidades do
concelho nas suas festas locais. As festas anuais destas localidades contam ainda com eventos específicos
em torno da cultura alimentar, como por exemplo o Concurso de Filhoses e Mostra de Doçaria (A-dosCunhados), o Leilão dos Cargos, relativos aos bolos de ferradura (Ponte Rol, Patameira), o Festival do Arroz
Doce (Paúl) e o Festival das Sopas (Ponte Rol, Fonte Grada, Maceira);
▪ O Mercado Oitocentista integrado no Festival Novas Invasões é ainda outro evento alto da cidade. A
alimentação da época é recriada no evento, havendo a possibilidade de testar os sabores antigos e observar
as técnicas culinárias da época em questão;
▪ Referir ainda o Festival Sabor a Mar, a Feira Medieval da Foz do Lizandro, a Feira Casal de S. Pedro, a Quinzena
do Carapau; o Festival gastronómico da Sapateira, a Feira de S. Pedro e o Mercado de Natal.
No concelho verifica-se também a compra direta aos produtores locais pelos consumidores, através da compra
de cestas de legumes e frutas aos agricultores orgânicos locais, nomeadamente o Cabaz PROVE com entrega no
Mercado Municipal e o Cabaz Biológico “Biosolo” com entregas em Torres Vedras. O concelho detém ainda 28
estabelecimentos de comércio a retalho em outros estabelecimentos não especializados, com predominância de
produtos alimentares, 15 estabelecimentos de comércio a retalho em supermercados e hipermercados e três
agentes de comércio por grosso de produtos alimentares.

3.3. Consumo e Segurança Alimentar e Nutricional
Ao nível territorial, o concelho de Torres Vedras detém um número considerável de Instituições Privadas de
Solidariedade Social (40 IPSS e 104 instituições de cariz social), sendo que na grande maioria prestam serviços de
fornecimento de refeições aos mais idosos e também na confeção de refeições escolares no âmbito do Programa
de Sustentabilidade na Alimentação Escolar.
O Município não possui um refeitório social, mas constitui um órgão facilitador pelo encaminhamento de cidadãos
carenciados para os estabelecimentos sociais locais, nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia e o Centro Social
Paroquial, o qual tem uma cantina coletiva que presta apoio alimentar aos mais carenciados.
O Município desenvolve o Programa de Sustentabilidade na Alimentação Escolar (PSAE), um programa para
refeições em escolas públicas nas diferentes fases do processo alimentar: Produção – onde se integra o “BioHorta
Escolar” acima descrito; Aquisição – aos produtores e fornecedores locais, promovendo assim a economia local, a
criação de postos de trabalho, a redução da pegada ecológica associada à curta distância entre o local de aquisição
e a entrega, promove ainda a distribuição dos produtos a granel, com elevado impacto ao nível da mitigação de
resíduos de embalagens alimentares; Confeção – é efetuada através das cozinhas municipais para as escolas da
freguesia da cidade e das cozinhas das IPSS parceiras das restantes doze freguesias do concelho. As duas cozinhas
municipais, localizadas na Escola Básica da Conquinha e no Jardim de Infância da Conquinha, fornecem,
respetivamente, cerca de 1050 refeições por dia, e cerca de 550 refeições por dia (Câmara Municipal de Torres
Vedras,2020f e 2020i).
Ainda no âmbito do PSAE, é promovida a iniciativa de separação dos restos alimentares, resultantes das refeições
no período de almoço, no Centro Educativo da Ventosa. Esta ação tem como objetivo a quantificação dos
desperdícios alimentares e a consciencialização dos alunos para a temática, engloba os alunos do 1º ciclo, e sendo
um projeto piloto, será alargado a outros estabelecimentos de ensino. As crianças desempenham um papel ativo
na separação dos desperdícios, que divididos por cinco categorias (sopa, acompanhamento, proteína vegetal,
pratos compostos, sobremesa/ pão), são colocados em pequenos depósitos para posterior quantificação. Esta
monitorização diária permite avaliar a possibilidade de adaptar os planos de ementas, de forma a garantir uma
redução significativa do desperdício de alimentos. O PSAE está integrado na Rede de Transferência de Biocantinas
(URBACT) - um projeto plurianual com vários parceiros europeus liderados pelo município de Mouans-Sartoux,
França (Câmara Municipal de Torres Vedras, 2020g).
No âmbito escolar são igualmente integrados outros programas paralelos de consumo e hábitos de Alimentação
Saudável que promovem a saúde infantil, nomeadamente o “Escola Ativa”, “Regime de Fruta Escolar” e o “Almoça
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Comigo nos Meus Anos”. Está prevista promoção no novo ano letivo de uma refeição ovo-lacto vegetariana
obrigatória uma vez por semana a todos os alunos das valências de jardim-de-infância e 1º ciclo, indo de encontro
aos princípios da Dieta Mediterrânica (Câmara Municipal de Torres Vedras, 2020h).
Orientadas para a população local, são promovidas iniciativas de consumo e hábitos de Alimentação Saudável
como o programa “+ Saúde”, que promove a realização de workshops de alimentação saudável para crianças em
famílias que foram identificadas com casos de obesidade ou pré-obesidade, desenvolvendo-se, no entanto de uma
forma universal para não estigmatizar este tipo de famílias, abrangendo assim toda a comunidade. Estas ações
desenvolvem-se na Escola de Serviços e Comércio do Oeste - ESCO com um chef de cozinha (Câmara Municipal
de Torres Vedras, 2020j). Também o “Mês da Alimentação”, que decorre todos os anos em outubro, para
comemorar o Dia Mundial da Alimentação, desenvolvendo atividades para escolas e munícipes.
Em Torres Vedras existe um núcleo do Instituto Politécnico de Leiria onde irá decorrer o Curso Técnico Superior
Profissional em Alimentação Saudável, que visa formar profissionais que, sob orientação de um nutricionista ou
outro técnico especializado em alimentação, serão capazes de conceber, organizar e executar, atividades de
preparação e confeção saudáveis e/ou adaptadas às condições fisiopatológicas dos diferentes grupos
populacionais, acompanhando as tendências de evolução e criatividade, respeitando os princípios da
sazonalidade, da nutrição e da higiene e segurança alimentar (Politécnico de Leiria 2020).

3.4. Investimento
No que se refere ao investimento público no Município de Torres Vedras, deste 2016 até setembro 2020, verificase um elevado investimento público na área de produção, transformação e comercialização alimentar bem como
na área de gestão florestal. No concelho foram conseguidos financiamentos num valor total de 11.733.658,22€
mediante a aprovação de projetos do Programa de Desenvolvimento Rural - PDR 2020 nas seguintes tipologias:
1.0.1 - Grupos Operacionais;
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;
3.3.2 - Pequenos Investimentos na Transformação e comercialização de produtos agrícolas;
6.2.1 - Prevenção de calamidades e catástrofes naturais;
7.8.4 - Recursos genéticos - Conservação e melhoramento de recursos genéticos vegetais;
8.1.6 - Melhoria do valor económico das florestas;
10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas;
10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais.

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.
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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 – À Roda da Mesa: Produzir e Consumir Local – foi realizada no dia 19 de outubro de 2019, das
14h30 às 17h30, no Auditório dos Paços do Concelho de Torres Vedras. Sendo esta associada ao Mês da
Alimentação do Município de Torres Vedras, a sua realização foi precedida pela sessão “Consumir Produtos
Biológicos" decorrida na manhã do mesmo dia.
A Roda de Diálogos contou com 14 presenças entre as quais, representantes de associações, produtores e
empresas de comercialização de hortofrutícolas, assim como do Município de Torres Vedras.
A sessão teve início com as boas-vindas institucionais dos parceiros e uma breve contextualização do projeto e
dos objetivos da Roda de Diálogos no âmbito do projeto AlimentAÇÃO!.
Seguidamente, prosseguiu com discussão em plenário com atores locais sobre o Sistema Alimentar local visando
identificar propostas concretas para o desenvolvimento de circuitos curtos através das seguintes questões:
 Que Boas Práticas de Circuitos Curtos Agroalimentares identifica em Torres Vedras?
 Que desafios e lições identifica e sugere para a melhoria da produção local?
 Que estratégias identifica e sugere para o desenvolvimento do consumo local?
 Que recursos e oportunidades identifica para melhorar e/ou construir Circuitos Curtos Agroalimentares em
Torres Vedras?
 Que tipo de medidas/ políticas públicas devem ser melhoradas e/ou criadas para promover Circuitos Curtos
Agroalimentares em Torres Vedras?
Por fim, o encerramento da sessão foi marcado por um lanche de produtos tradicionais de Torres Vedras.

Fig.1: Discussão em plenário com atores
locais sobre o Sistema Alimentar local.

Fig.2: Discussão conjunta visando identificar
propostas concretas para o desenvolvimento
de circuitos curtos.

Fig.3: Encerramento da sessão com
produtos tradicionais de Torres Vedras.

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 ainda uma sessão on-line que teve dois objetivos: a restituição
e atualização dos resultados face aos impactos da pandemia sobre a manutenção/ desenvolvimento de CCA em
Torres Vedras, e a consensualização de prioridades locais 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.
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Esta sessão decorreu, via plataforma zoom, no dia 15 de dezembro de 2020, entre as 10h30 e as 13h30, contou
com 12 presenças, entre as quais, representantes de produtores e empresas de comercialização de
hortofrutícolas, venda a retalho, associações, IPSS locais e representantes do Município de Torres Vedras.
Iniciou-se a sessão com a intervenção da Sra. Vereadora, Dra. Laura Rodrigues seguidamente dos parceiros
institucionais que fizeram um enquadramento e explicação da atividade. Entretanto foram apresentados os
resultados obtidos na Roda de Diálogos anterior.
A sessão prosseguiu com a reflexão e discussão, em grupos, visando identificar propostas concretas para o
desenvolvimento de circuitos curtos em Torres Vedras. Em plenário, fez-se a apresentação dos resultados obtidos
nos grupos e procedeu-se ao debate e consensualização sobre as medidas e políticas públicas prioritárias a
criar/implementar em Torres Vedras. Por fim, a sessão encerrou com uma breve intervenção dos parceiros
institucionais do projeto.

Fig. 4: Discussão on-line visando identificar propostas
concretas para o desenvolvimento de circuitos curtos em
Torres Vedras.

Fig. 5: Sessão de advocacia - consensualização de medidas/ políticas
públicas com a participação do executivo da Câmara Municipal.

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
•
•
•
•

•

Agregar produtores interessados no Modo de
Produção Biológica para aumento de produção;
Aumento do nº de produtores/as de agricultura
biológica para abastecer refeitórios escolares;
Incentivos à produção BIO: mudança para práticas
mais sustentáveis e eficazes na gestão de recursos;
Além da conversão das práticas/ técnicas, é
necessário um movimento educacional, visto que
há uma elevada desistência de produtores BIO;
Incentivo à formação de novos agricultores/as e
produtores/as

•
•
•

•
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Os custos de Modos de Produção Biológica são
dispendiosos;
Encargos administrativos e a burocracia da
certificação afasta os produtores locais;
Perda de culturas devido a novas pragas;
Custo elevado na seleção das leguminosas a nível
local gera paradoxos como, p.e., o feijão utilizado
no Pastel de Feijão, produto típico da região, tem
origem em Madagáscar);
Problema de poluição causada por agroquímicos
de síntese devido à falta de controlo na sua
aplicação;
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•

•

•

•
•
•

Falta de controlo/ omissão legal para a produção
convencional que contamina as produções de
produtos biológicos;
Necessidade de criar/ melhorar condições para
conservação dos produtos e da logística associada
à produção alimentar;
Existem muitos agricultores familiares nas zonas
rurais que gostariam de abastecer IPSS locais,
porém não têm capacidade de dar resposta;
Falta de identificação dos produtos biológicos no
mercado municipal;
Dificuldades no sistema de transição de produtos
de “resíduo 0” e de produtos certificados;
Na nova PAC estão de fora os produtos de culturas
em substrato, não é apoiada a transição para
modo de produção BIO.

Renovação geracional dos agricultores versus
manutenção dos mercados;
• Necessidade de reformular dinâmicas do mercado
para atrair mais consumidores, p.e., agregando à
oferta de outros serviços procurados;
• Dificuldade em conciliar horários/ hábitos das
famílias com funcionamento dos mercados locais.
•

•

•
•
•

Comercialização
• Inverter a balança das importações Biológicas;
• Criar uma identidade/ empresa que faça a gestão
da produção agregada;
• Dificuldade em manter produtores no mercado,
dadas as limitações em conciliar com outras
atividades (falta de mão-de-obra) levando alguns a
comprar fora em vez de produzirem localmente;

•

•

Consumo
Necessidade de informação sobre perfis da
procura/consumo (timings, quantidade, …) para a
adaptação da oferta/ produção;
Necessidade de aumentar a procura na restauração
coletiva para estimular a produção;
Transposição portuguesa da diretiva europeia de
contratação pública é muito restrita;
Controlo elevado de normas da Segurança Social
dificulta abastecimento de instituições a partir da
produção local;
Informação clara sobre produtos locais e sazonais
para os consumidores optarem pelos produtos
sazonais locais;
Dificuldade da população geral em distinguir o que
é uma alimentação adequada.

BOAS PRÁTICAS E LIÇÕES APRENDIDAS
•

Produção
•
•
•
•
•
•

•

O caminho feito para produção resíduo 0;
Utilização de auxiliares biológicos;
Utilização de variedades resistentes;
100% de reaproveitamento da água em culturas em
substrato;
Aumento da produção biológica na APCI.
A feira rural permite uma outra produção de
produtos locais, mais diferenciados;

Consumo
Abordagem do município que procura criar
emprego local e riqueza local;
• Criatividade para integrar produção local nos
concursos de contração Pública;
• Trabalho em rede, com particular atenção com as
Juntas Freguesia.
•

Comercialização
•

Feira Rural – março a outubro (aos Sábados);
Mercados de produtores/as locais organizado pelos
próprios aos Sábados;

Serviço de apoio do município para tomar conta de
crianças dos pais que vão ao mercado;

RECURSOS E OPORTUNIDADES
à procura pública coletiva, pois a oferta bio atual já
esta vendida /escoada à partida;

Produção
•

Organização local de produtores sensibilizada para
trabalhar com os seus agricultores para responder

MEDIDAS/ POLÍTICAS PÚBLICAS
•

Produção
•

Criar medidas que promovam métodos de
produção mais sustentáveis;
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Articulação do calendário das produções com o
consumo geral, mercados locais, restauração e
outros para que haja sempre stock;
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•

Criar oferta formativa de apoio à produção local e
formação de novos produtores/ locais, com
conhecimentos de práticas mais agroecológicas.

Consumo
Reforço dos pontos de venda direta de produtos
biológicos;
• Desmistificar mitos sobre custos dos produtos
provenientes de produção biológica;
• Reforçar a sensibilização da sociedade em geral
sobre a importância da dieta mediterrânica –
refeições ovo-lacto-vegetariana, tendo em vista a
diminuição de consumo de carne e peixe.
•

Comercialização
•

•
•
•

•

Reformular dinâmicas do mercado para atrair mais
consumidores, p.e., agregar a oferta de serviços a
outras procuras dos consumidores;
Incentivo à criação de nichos de produtos de
qualidade (ex. loja de produtos biológicos);
Maior comunicação e marketing de produtos de
produção local;
Centralização dos produtos num local ou
associação de produtores para que colmatar falhas
de escoamento.
Comunicação mais estratégica do PSAE, sobretudo
aos pais e também à população em geral.

Outras Medidas Prioritárias
Criação de espaços de diálogo e articulação para a
definição e implementação de uma Estratégia
Local de Direito à Alimentação Adequada;
• Criação de Conselho Municipal para a
Alimentação.
•

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 de Torres
Vedras, mas que se prende com a falta generalizada de quadros institucionais orientados para o sistema alimentar.
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RECOMENDAÇÕES
Na segunda sessão de restituição de resultados e advocacia, foi feito um esforço de priorização daquelas
propostas, 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). 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.
Quadro 2: Priorização de Medidas/ Políticas Públicas a criar/implementar no Município de Torres Vedras.

De quem precisamos para conseguir implementar?

Capacidade
de Ação

Quanto tempo precisamos para implementar?
Curto prazo

Médio prazo

✓ Oferta formativa de apoio à produção local
e formação de novos agricultores/as e
produtores/locais, com conhecimentos de
práticas mais agroecológicas;

Nós
(local)

✓ Criação de espaços de diálogo e articulação
para a definição e implementação de uma
Estratégia Local de Direito a uma
Alimentação Adequada: criação de
Conselho Municipal para a Alimentação;

Longo prazo

✓ Incentivo à criação de
nichos de produtos
de qualidade (ex. loja
de produtos
biológicos).

✓ Necessidade de reformular dinâmicas do
mercado para atrair mais consumidores
(ex. agregando a oferta de serviços e outras
procuras dos consumidores).
✓ Reforço dos pontos
de venda direta de
produtos biológicos.

Nós e
Outros

✓ Centralização dos produtos
num local/ associação de
produtores.
✓ Políticas públicas que
promovam métodos de
produção mais sustentáveis.

Outros
(nacional)

Com base nos elementos recolhidos ao longo deste processo salienta-se como principais recomendações:
i) Como medida prioritária a implementar, para o desenvolvimento de uma política alimentar territorial
integrada recomenda-se a implementação de um Conselho Municipal de Alimentação, com funcionamento
em moldes a determinar, visando a criação de espaços de diálogo e articulação para a definição e
implementação de uma estratégia local de Direito à Alimentação Adequada;
ii) Criar e implementar políticas públicas que promovam métodos de produção mais sustentáveis;
iii) Estimular a oferta formativa de apoio à produção local e formação de novos agricultores/as e produtores/as
locais com conhecimentos de práticas mais agroecológicas;
iv) Fomentar a cultura alimentar local, incentivando a utilização da diversidade alimentar tradicional e otimizando
os recursos alimentares disponíveis, visando 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 de Torres Vedras poderá, assim, contribuir para o desenvolvimento da
economia e segurança alimentar da região do Oeste, 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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