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Prioridade 1: Robustecer o sistema alimentar urbano aumentando a resiliência alimentar
metropolitana

Linhas de Intervenção:

1. Dinamizar o desenvolvimento de cadeias curtas de produção e consumo de bens agrícolas através da sensibilização de produtores e da criação de

estruturas de armazenamento, transporte e venda.

2. Sensibilizar e educar os consumidores para a qualidade dos produtos locais e para as vantagens económicas e ambientais do consumo de produtos de

proximidade, promovendo alimentos saudáveis a preços acessíveis para todos.

3. Valorizar a produção local, especialmente dos produtos abrangidos por regimes de qualidade – DOP, IGT, ETG, produção biológica e integrada, e outras

práticas de produção sustentável (como a agricultura de precisão, a agroecologia e a agro silvicultura), promovendo formas inovadoras de proteção de

colheitas de pragas e doenças, assegurando a segurança alimentar.

4. Modernizar os mercados locais, dotando-os de condições de funcionamento, comercialização e acolhimento, atrativas para produtores e consumidores,

disponibilizando, inclusive por meios digitais, informações mais completas aos consumidores sobre a origem, o valor nutricional e a pegada ambiental dos

alimentos.

5. Incentivar o papel das compras públicas para abastecimento de refeitórios escolares na dinamização das cadeias curtas.

Prioridade 2: Promover a preservação do solo e a vitalidade social e económica dos espaços rurais 

Linhas de Intervenção:

1. Capacitar os agricultores e modernizar as empresas do setor agrícola regional e as empresas de transformação e comercialização de produtos agrícolas e

florestais.

2. Incentivar o desenvolvimento nas explorações agrícolas de atividades não agrícolas, criando novas fontes de rendimento, de criação de emprego e fixação

da população.

3. Preservar e qualificar os aglomerados rurais, nomeadamente através da valorização dos elementos culturais, patrimoniais, paisagísticos e construídos

distintivos e da criação de condições favoráveis para sua visitação e instalação de unidades de alojamento.

4. Apoiar o empreendedorismo e o surgimento de pequenos negócios e o aproveitamento de oportunidades de criação de valor ancoradas nos recursos e

ativos endógenos.

5. Apoiar sistemas de recompensa aos agricultores que melhorem o desempenho ambiental e climático, incluindo em matéria de bem-estar animal, gestão e

armazenamento de carbono no solo, e a gestão dos nutrientes.

6. Incentivar medidas de redução da poluição resultante do excesso de nutrientes.
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Policy Context: Sistema Alimentar e Desenvolvimento Rural na AML

.

A Região caracteriza-se pela extensão de áreas com ocupação agrícola e florestal

Elemento diferenciador relativamente às demais regiões capitais da EU

Esta situação territorial e económica abre oportunidades extremamente 
relevantes, tanto para uma atividade agrícola exportadora, como para o 
desenvolvimento de um sistema alimentar urbano que importa potenciar

Projeto ROBUST: Grupo de Trabalho Rede Metropolitana de Agroparques



Programas e Iniciativas Europeias 2021 - 2027

Programa Operacional Regional de Lisboa 21-27
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Plano de Recuperação e Resiliência 21-26

Programas e Iniciativas Europeias 2021 - 2027

Fundo de Transição Justa 

REACT EU 1.6 M€

16.643 M€

FEDER

200 M€

Quadro Financeiro 2021 – 2027: Oportunidade para cooperação intermunicipal 

Programa Operacional Transição Climática e Sustentabilidade dos Recursos FCoesão
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