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PLANO  

DE AÇÃO  

AGRI-URBAN 
2018 ATÉ 2020 



5 AÇÕES CRONOGRAMA 2018 até … 

CRONOGRAMA 
Maio 2018 até Abril 
2019 CRONOGRAMA 

Setembro de 2019 
até julho de 2020 CRONOGRAMA 
Junho 2018 até 
setembro 2020 CRONOGRAMA 
Setembro 2020 até 
Dezembro 2020 



Gabinete  

Desenvolvimento  

Rural / Agroalimentar 

Gabinete  

Educação 

ECOBIO / Clube de 

Produtores / 

produtores locais 

2 Agrupamentos 

de Escolas / IPSS 

/ Fornecedores de 

Refeições 

Lado da PROCURA Lado da OFERTA 

Mapeamento  

lado da OFERTA 

Gabinete Jurídico  

e Financeiro 

Apoio na revisão dos 

CONTRATOS 
Divisão Ordenamento, 

Planeamento  

e Qualidade de Vida 

Gabinete  

Informático 

Base de Dados da 

OFERTA 

DRAP CENTRO 

BIOECO 

CLUBE DE 

PRODUTORES 

ACICF 

VILLA & FARM 

App FUNDÃO 

Formação 

lado da OFERTA 

PINUS VERDE / 

APPIZÊZERE 

IPCB 

(Escola Agrária) 

CBP-BI  

Formação 

lado da PROCURA 

 

 

 

 

 

ESCOLA 

PROFISSIONAL 

IPCB 

ACICF 

PINUS VERDE  

 

 

(Formação) 

Gabinete  

Comunicação 

+ 20 % 

Extra 

Gabinete de  

Investimento  

e Inovação 

Comité de 

Monitorização 

COMITÉ DE MONITORIZAÇÃO  

A avaliação dos resultados é 

essencial.  

Definimos, neste Plano de Ação a 

introdução de produtos locais e 

biológico no Prato Público escolar 

como uma prioridade, com os 

objetivos de resultados identificados.  

Para garantir uma boa coordenação e 

acompanhamento deste processo, 

será constituído um COMITÉ DE 

MONITORIZAÇÃO, COM 

MÉTODOLOGIA DE TRABALHO 

SEGUNDO O GRÁFICO 

SEGUINTE:   





PRODUTORES 

BIO NO 

TERRITÓRIO DOS 

CIRCUITOS-

CURTOS  

11 produtores orgânicos 

certificados 
(legumes, frutas, mel, queijo 
de cabra, azeitona e videira)  

209 produtores de 

produções integradas 

11 produtores orgânicos 

(cereja, ameixa, videira, oliva, 
castanha, nozes, cítricos, romã, caqui, 
limão, figo, marmelo, ...) 

554,25  

hectares 

3158,14 
hectares 

70 
hectares 





Nº de Entidade que confeciona as 

refeições (Escola Básica) 

2017 

IPSS 

26 

Empresa  

concessionada 

2 

Escola  

1 

CANTINA 

Nº de Entidade que 

confeciona as refeições 

(Escola Básica) 

2017 

IPSS 26 

Empresa  

concessionada 
2 

Escola  1 

735 Refeições por 

dia 

126 420 Refeições 

servidas no ano 

letivo (172 dias 

letivos) 

A escola EB 2/3 

Silvares, é a única 

escola do 

concelho que tem 

cozinha com 

confeção própria 





 A afixação de cartazes sensibilizando a 
uma nova forma de alimentação: 
desperdício alimentar, azeite de 
alecrim, molho vinagrete 
 

 Notou-se nos alunos uma maior 
sensibilização para os cuidados da 
alimentação 
 

 Menos quantidade servida, sendo a 
repetição a melhor opção 
 

 Melhoramento técnicas de confeção: 
uma maior quantidade de legumes, 
sem quaisquer produtos processados 



 Dados referem que 22% das compras são 
de cadeia curta (dados Maio até 
Setembro 2018) 

 
 Em Novembro, todas as hortaliças, frutas 

e legumes eram exclusivamente de 
cadeia curta 
 

 A introdução dos produtos biológicos 
certificados ainda é difícil  
 

 uma maior diversidade de saladas, um 
aspeto ainda mais apelativo recorrendo-
se ao cruzamento de cores e texturas dos 
alimentos 
 

 maior variedade de frutos apresentados 



 De 180g por aluno nos meses de maio e 
junho para cerca de 94g nos meses de 
outubro e novembro 
 

 Média de desperdício diária em KG 
 

 
 
 
 

 
 
 Sobremesa/ Fruta, um valor bastante residual e 

de pouca relevância (cascas e aparas de fruta 
não poderão ser contabilizados) 
 

 Verifica-se uma menor quantidade de 
desperdício. Situando-se ainda a um nível 
bastante elevado 

MAIO E 
JUNHO 

SETEMBRO E 
OUTUBRO 

SOPA 7,5 KG 5,2 KG 

CARNE /PEIXE / 
OVOS 

3,44 KG 2,125 KG 

ACOMPANHAMENTO 5,97 KG 3,45 KG 

“Zero Desperdício Alimentar”  





Em Janeiro de 2018, na cidade parceira 
de Mouans-Sartoux, a Câmara 
Municipal do Fundão participou na 

criação oficial do European Club 
Organic Food Territories, que 
envolve sete países e 16 cidades 
europeias, cujo objetivo é de conectar 
os territórios europeus para tornar o 
alimento sustentável, um pilar do 
desenvolvimento agrícola, económico, 
social e de saúde pública. 














