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MISSÃO
• Potenciar o consumo, produção e transformação de produtos de origem local
• Alertar para a pegada ecológica

OBJETIVOS
• Promoção da economia local e dos pequenos produtores
• Gestão sustentável dos recursos energéticos e diminuição da pegada ecológica alimentar
• Soberania alimentar, estímulo da produção local
• Promoção da biodiversidade espontânea e agrícola
• Proteção das técnicas de produção tradicionais
• Fomento da economia circular
• Valorização social da figura do agricultor
• Melhoria da qualidade dos alimentos e da saúde pública
• Valorização e diferenciação da oferta turística regional



PRODUÇÃO CONSUMO

SISTEMA ALIMENTAR DE UMA REGIÃO

Alimentos 
produzidos e 
consumidos 
dentro da 

região

Saída de alimentos da 
região

Entrada de alimentos
na região



SISTEMA ALIMENTAR DE UMA REGIÃO – Km0 

PRODUÇÃO CONSUMO

Saída de alimentos da 
região

Entrada de alimentos
na região

Alimentos 
produzidos e 
consumidos 
dentro da 

região



ENTIDADES PARCEIRAS
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O QUE JÁ FOI FEITO…

1. Elaboração do Referencial Km0 Alentejo

2. Registo da marca

3. Assinatura do protocolo de parceria entre várias entidades (juntamente com lançamento oficial da iniciativa)

4. Lançamento da página eletrónica - Iniciativa Km0 | Potenciar o consumo de produtos agro-alimentares de origem local (km0alentejo.pt)

5. Jantares Km0 – promoção e divulgação

6. Ações de informação sobre questões legais - ASAE / SS / DGF / Veterinária Municipal

7. Ações de informação/sensibilização para os diferentes grupos de operadores da cadeia de valor

8. Auditorias a produtores – Évora e Montemor-o-Novo (14) – transformadores (5)

https://www.km0alentejo.pt/
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PÁGINA ELETRÓNICA

Iniciativa Km0 | Potenciar o consumo de produtos agro-
alimentares de origem local (km0alentejo.pt)

https://www.km0alentejo.pt/


DIFICULDADES

• Adesão reticente da base da cadeia (produtores)

• Certificação

• Facilidade de uso desadequado do conceito

• Envolvimento de diferentes atores a nível local, com repartição de responsabilidades e de esforço de financiamento

• Entidade responsável por não deixar parar a cadeia de ações, em nenhum dos pontos, pois todos estão interligados

• Recursos humanos para apoio aos produtores na organização e solução de problemas

• Recursos humanos para que o desenvolvimento e resultados seja mais rápido e que todos os operadores vejam 

resultados de forma mais célere e acreditem no sucesso da iniciativa

• Divulgação e promoção eficientes junto dos consumidores

• Estratégia de marketing para captação de aderentes



Obrigada pela vossa atenção!
www.med.uevora.pt
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http://www.med.uevora.pt/

