
Robust(ecer) as Sinergias Urbano-Rurais na AML, para uma Economia Territorial de Proximidade

Projetos Semente

Rede Metropolitana de Parques Agroalimentares

4 |novembro | 2021

Alexandra Almeida
CCDR-LVT

Rosário Oliveira
ICS



RMPA | O que é? / GT2.2 

A missão deste Grupo de Trabalho foi definir o conceito de RMPA que melhor poderá 
assegurar o planeamento e a coordenação do sistema alimentar metropolitano.

Apoiar a constituição da Rede Metropolitana de Parques Agroalimentares como modo de 
operacionalização do planeamento alimentar à escala regional



RMPA | Conceito

• Conjunto diverso de territórios, iniciativas e atores da AML

• Objetivo de planeamento e a gestão do seu sistema alimentar

• Plataforma colaborativa de entidades públicas e privadas que prosseguem princípios
de sustentabilidade com vista a uma alimentação segura, saudável, inclusiva e
responsável

• Promove a economia circular, resiliente e de proximidade, atende à adaptação
climática, cria emprego, promove a saúde e o bem-estar e respeita a equidade social.

• Apoia a dieta mediterrânica e reforça a identidade cultural,

• Incentiva a inovação científica e tecnológica nas diversas componentes do sistema
alimentar, contribuindo para a formação, capacitação e sensibilização dos agentes do
sistema alimentar



RMPA | Visão

• A RMPA, em 2030, poderá assegurar 15% do aprovisionamento alimentar da AML

• Baseada em modos de produção sustentáveis, redes de distribuição de baixo carbono e 
em circuitos alimentares de proximidade

• Cumpram com os critérios de inclusão e segurança alimentar

• Produtos RMPA disponíveis e acessíveis para o consumo alimentar responsável de todos 
os cidadãos da AML e serão uma mais valia para a promoção de um turismo 
responsável e ético

• Oportunidades de recreio e de turismo gastronómico e cultural em todo o seu 
território, constituindo-se como uma iniciativa inovadora que contribui para a 
valorização sócio-ecológica e económica da AML e para o fortalecimento das sinergias 
urbano-rurais



RMPA | Roteiro 2030

1 - Definição de estratégia de planeamento e gestão do sistema alimentar metropolitano 
na articulação com o ordenamento e a gestão do território;

2 - Apoio à organização de circuitos curtos para garantir o abastecimento de proximidade;

3 - Criação de uma plataforma colaborativa de entidades públicas e privadas para a 
operacionalização da estratégia e dinamização da RMPA;

4 - Criação de uma marca própria que certifica os produtos RMPA;

5 - Promoção de uma campanha de comunicação para a alimentação responsável e 
promoção da marca RMPA;

6 - Definição e implementação de um programa de formação, capacitação e educação.



RMPA | Em desenvolvimento

Position paper – a publicar até final de novembro (conclusão ROBUST)
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RMPA | Instituições aderentes



RMPA | Algumas iniciativas em curso

Fonte:URGENCI “Be part of CSA! supporting booklet for training on community supported agriculture”
https://urgenci.net/wp-content/uploads/2016/11/BPCSABooklet_2016_eng.pdf

https://urgenci.net/wp-content/uploads/2016/11/BPCSABooklet_2016_eng.pdf


CM Cascais – Linhó Circular

• Promover a recolha selectiva de resíduos sólidos no E.P. Linhó

• Fomentar a consciência ecológica na comunidade prisional

• Instalar um sistema local de tratamento de resíduos orgânicos

• Implementar um projecto de produção agrícola, formação e capacitação de reclusos

• Promover a economia circular

• Fomentar redes de cooperação multinível

• Avaliar a replicabilidade do modelo a outros E.P. e instituições

Projeto desenvolvido em 
rede colaborativa entre o 
E.P. Linhó e:
• Câmara Municipal de 

Cascais
• CERCICA (Cooperativa 

para a educação e 
reabilitação de 
cidadãos inadaptados 
de Cascais)

• AGROGES
• Outras entidades…

Fonte: CM Cascais



CM Palmela – Pomar na Vinha | Ovelha Saloia

Resgatar a maçã Riscadinha de Palmela
Em 2018:
• Início do processo de conversão para 

Modo de Produção Biológico
• Obtenção do certificado DOP 
• Início da transformação da maçã e de 

outras frutas de outros produtores locais, 
na forma de granolas, doces e frutas 
desidratadas.

Adote uma Saloia!
Projeto conjunto da Câmara Municipal de Palmela, 
Junta de Freguesia de Quinta do Anjo e ARCOLSA -
Associação Regional de Criadores de Ovinos da 
Serra da Arrábida

Preservar a Ovelha Saloia, responsável pela 
produção de leite de qualidade, que levou à 
certificação do Queijo de Azeitão



CM Setúbal – Quinta da Amizade 
Parque e Centro de Experimentação Agro Ecológico

Fonte: CM Setúbal

Contributo para a RMPA:
• Produção Alimentar
• Investigação / Inovação
• Recreio e Lazer
• Sustentabilidade ambiental
• Inclusão 



RMPA | ongoing

Definição do Modelo de Governança da RMPA



RMPA | O que falta

Financiamento:

• Horizon Europe - Parceria Europeia “Safe and Sustainable Food Systems for People, 
Planet & Climate” (2023-2024)

• RIS3 Lisboa – Domínio de Especialização Agroalimentar (possibilidade de financimento
no âmbito do PORL 2021-2027 para ações que se enquadrem neste Domínio)

Governança:

• Envolvimento de um leque alargado de atores do Sistema Alimentar Metropolitano, 
representativos da Cadeia de Valor (Produção, Processamento, Distribuição, 
Comercialização, Consumo)

• Envolvimento das autoridades de nível local, regional e nacional com competências 
em matéria de política pública

• Coordenação / Liderança da RMPA



Obrigada


