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Resumo 

Os alimentos tradicionais distinguem-se de alimentos similares por 

incorporarem ingredientes tradicionais ou por respeitarem uma receita tradicional 

ou ainda por serem produzidos por métodos tradicionais. Os principais alimentos 

tradicionais do concelho de Mirandela são: a alheira de Mirandela, o azeite de 

Trás-os-Montes, o mel da Terra Quente, o queijo terrincho, o queijo de cabra 

transmontano, o cabrito transmontano, o borrego terrincho e a azeitona de 

Conserva Negrinha de Freixo.  

Os produtos alimentares tradicionais são geralmente considerados 

saudáveis, e constituem um importante elemento da cultura, identidade e herança 

da população, contribuindo para o desenvolvimento e sustentabilidade das 

comunidades.  

O acesso à educação, o sucesso e a qualidade das aprendizagens nos 

primeiros anos de escola são condição do desenvolvimento cultural, social e 

económico das sociedades contemporâneas. Inserir no currículo escolar nacional 

a temática dos alimentos tradicionais poderá constituir um excelente meio para 

incutir nas populações jovens, cada vez mais globalizadas, as tradições locais das 

suas culturas e sua relevância.  

O papel do Nutricionista deverá ser o de promover a articulação entre a 

mais-valia nutricional/alimentar destes produtos e a sua aprendizagem pela 

população, em ambiente escolar e fora deste. 

 

Palavras-Chave: nutricionista; intervenção comunitária; educação; educação 

nutricional; alimentos tradicionais; autarquias; DOP (Denominação de Origem 

Protegida). 
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Abstract: 

Traditional food is a food with a specific feature, which distinguish it clearly 

from other similar products of the same category in terms of the use of traditional 

ingredients or traditional composition or traditional type of production and/or 

processing method. The main traditional foods of Mirandela´s council are: alheira 

(smoked sausage) from Mirandela, olive oil from Trás-os-Montes, Terra Quente 

honey, terrincho cheese, transmontano goat cheese, transmontano kid, terrincho 

lamb and olive of Conserva Negrinha de Freixo.  

Traditional foods are generally considered healthy, and are a strong 

element inside a population’s culture, identity and inheritance, contributing to the 

development and sustainability of communities. 

The access to education and the success and quality of learning skills in the 

earliest years of school education, are factors that lead to a good cultural, social 

and economical development of modern societies. Making sure that “Traditional 

foods” matter is part of the standard curriculum of schools, may be an excellent 

way to promote local traditions and its relevance inside the younger ones. 

The role of the Nutritionist should be that of promoting the articulation 

between the nutritional/alimentary importance and population’s knowledge of 

these products, in school environment and else were. 

 

Keywords: nutritionist; community intervention; education; nutritional education; 

traditional foods; autarchy; DOP (Denomination of protecting origin).



1 

Introdução 

Os alimentos tradicionais constituem um importante elemento da cultura, 

identidade e herança da população, contribuindo para o desenvolvimento e 

sustentabilidade de áreas rurais, protegendo-as da despovoação, envolvendo a 

distinção de produtos, e providenciando aos consumidores uma ampla oferta de 

produtos.(1-3)  

Existem na literatura poucas definições do que se entende por alimento 

tradicional. Segundo o Regulamento (CE) n.º 509/2006 do Conselho de 20 de 

Março um alimento é tradicional se “de uso comprovado no mercado comunitário 

por um período que mostre a transmissão entre gerações; este período deve 

corresponder à duração geralmente atribuída a uma geração humana, ou seja, 

pelo menos 25 anos”.(4) 

No âmbito da EuroFIR definiu-se “tradicional” como algo que remonta a 

uma época anterior à produção massiva de alimentos, logo, anterior à segunda 

grande guerra mundial. De acordo com o projecto EuroFIR FP6 Network of 

Excellence, os alimentos tradicionais distinguem-se de alimentos similares por 

incorporarem ingredientes tradicionais ou por respeitarem uma receita tradicional 

ou ainda por serem produzidos por métodos tradicionais.(2, 5) 

Aos alimentos tradicionais é também atribuído, no seu conjunto, um efeito 

positivo na saúde humana.(3, 5) Um exemplo disso é a utilização do conceito de 

“Dieta Mediterrânica”, cujos estudos têm demonstrado que os efeitos benéficos se 

devem não a um determinado componente ou nutriente mas sim ao padrão 

alimentar como um todo. (2, 3) Isto porque a análise de um nutrimento isolado 

ignora interacções entre os alimentos e demais componentes da dieta e, mais 

importante, porque as pessoas não comem nutrimentos isolados. No entanto, 
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mais estudos precisam de ser realizados para perceber a relação entre alimentos 

tradicionais e saúde”. (2, 3, 6) A EuroFIR, por exemplo, tem desenvolvido vários 

trabalhos neste sentido.(6) 

Para além de constituírem veículos de cultura e serem considerados 

saudáveis, os alimentos tradicionais são também agradáveis ao paladar, 

especialmente para aqueles cujo local de origem é a mesma do alimento. Esta 

combinação torna-se atractiva para as indústrias alimentares na medida em que 

esses produtos poderiam ser produzidos em maior escala, ganharem 

diferenciação e valor acrescentado no mercado. Contudo, se esta produção não 

for cuidadosamente vigiada, poderão surgir imitações dos verdadeiros alimentos 

tradicionais, o que talvez conduzirá a uma decepção dos consumidores.(3, 5) 

A União Europeia aponta para a valorização dos produtos Denominação de 

Origem Protegida (DOP), Indicação Geográfica Protegida (IGP) e Especialidade 

Tradicional Garantida (ETG) como meio para proteger estas tradições, os 

sistemas agrícolas, a gastronomia e principalmente as populações que as 

produzem e ao mesmo tempo, garantir sustentabilidade social e económica. (7-9) 

Sob o selo de garantia DOP, IGP e ETG, os produtos tradicionais podem 

ser promovidos sem gerar desconfiança nos consumidores sobre a sua origem e 

qualidade, fomentando as suas culturas, local de produção e ancestrais 

tradições.(10) 

Nos últimos anos tem-se verificado na região de Mirandela um decréscimo 

do sector primário, com crescente abandono dos campos e desvalorização do 

trabalho agrícola, aumentando a procura de emprego no sector terciário.(11) As 

iniciativas de valorização dos produtos tradicionais constituem um meio potencial 
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de promover e dinamizar a zona histórica da região a nível turístico, económico e 

cultural.(12) 

O concelho de Mirandela caracteriza-se por possuir um considerável 

número de alimentos tradicionais, cuja consciência colectiva para o valor 

intrínseco e vantagens deveria, no meu ponto de vista, ser aumentada. Apostar 

na educação para os mais novos neste âmbito poderá ser uma estratégia nesse 

sentido, como irá aqui ser desenvolvido. 

As nossas crenças, atitudes e comportamentos são fortemente 

influenciados pelos nossos pais, educadores, professores e por aqueles que 

determinam o currículo programático nacional.(13) A comunicação estruturada e 

documentada sobre alimentos tradicionais em meio escolar, uma vez que é nesta 

fase da vida que se criam e fortalecem os bons hábitos alimentares, pode revelar-

se como um bom instrumento de formação das futuras gerações nos valores de 

tradição e da cultura que são os nossos e como espaço de educação para a 

saúde. 

A Educação parece ser um excelente meio para formar cidadãos exigentes 

e conhecedores dos atributos e vantagens dos alimentos tradicionais e 

fundamental para introduzir alterações, ainda que pequenas, no actual sistema 

alimentar, onde a produção intensiva e industrializada dos alimentos prevalece.(13) 

Este trabalho pretende relacionar as potencialidades agrícolas e do 

concelho de Mirandela com a elaboração/desenvolvimento de projectos 

educativos e em última instância com estratégias locais de desenvolvimento, e 

reflectir sobre o contributo do nutricionista para este efeito. 
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1 - Mirandela: potencialidades agrícolas e gastronómicas 

O concelho de Mirandela localiza-se no Distrito de Bragança, a Norte de 

Portugal, ocupando uma área de 659 km2, que contempla 25 819 habitantes 

distribuídos por 37 freguesias, que são: Abambres, Abreiro, Aguieiras, Alvites, 

Avantos, Avidagos, Barcel, Bouça, Cabanelas, Caravelas, Carvalhais, Cedães, 

Cobro, Fradizela, Franco, Frechas, Freixeda, Lamas de Orelhão, Marmelos, 

Mascarenhas, Mirandela, Múrias, Navalho, Passos, Pereira, Romeu, São Pedro 

Velho, São Salvador, Sucçães, Torre D. Chama, Vale de Asnes, Vale de 

Gouvinhas, Vale de Salgueiro, Vale de Telhas, Valverde, Vila Boa e Vila Verde.(14) 

De acordo com o Recenseamento Demográfico Nacional de 2001, 

verificou-se no concelho de Mirandela um decréscimo do sector primário 

(agricultura, silvicultura e pescas), acompanhado por um aumento do sector 

terciário (serviços: comércio, administração pública e outros). Embora o sector 

primário ocupe algum destaque na região, a agricultura tem sido votada ao 

abandono, pelo que a população tem procurado emprego no sector terciário. O 

número de indústrias do concelho tem aumentado, sendo, no entanto, estes 

estabelecimentos, na sua generalidade, de pequena dimensão, com baixo nível 

de qualificação da mão-de-obra e de formação dos empresários.(14) 

A agricultura da região transmontana caracteriza-se por desempenhar uma 

função económica importante, constituindo um elo de ligação entre os centros 

urbanos e os rurais, não apenas pelo rendimento que as culturas dão mas 

também pela componente social e de tradição.(7) A agricultura é do tipo familiar 

em explorações de reduzida dimensão e as produções visam essencialmente o 

auto-consumo e/ou abastecimento do mercado local. O recurso à mão-de-obra 

assalariada é praticamente inexistente.(14) 
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 As espécies que ordenam a paisagem de Mirandela são fruto do solo, do 

clima e da influência do homem transmontano, destacando-se a oliveira, a 

amoreira, o carvalho, o carrasco, a figueira, o medronheiro, a cornalheira e o 

sobreiro. Como espécies hortícolas destaca-se a couve penca de Carvalhais que 

está em processo de certificação.(7) 

Considera-se que a protecção comunitária das DO e IG constitui um passo 

importante para a preservação dos produtos tradicionais e genuínos de cada país, 

região ou local, apresentando características que dependem exclusiva ou 

essencialmente do meio geográfico e dos factores naturais e humanos dessa 

região, sendo fonte de importantes benefícios para os produtores e consumidores, 

para a economia local e para o ambiente.(7-9)  

No âmbito do Regulamento (CEE) n.º 2081/92 do Conselho de 14 de Julho 

de 1992, entende-se por DOP, o nome de uma região, de um local determinado 

ou, em casos excepcionais, de um país, que serve para designar um produto 

agrícola ou um género alimentício e indica que: o produto é originário dessa 

região, desse local ou desse país; a qualidade ou características se devem 

essencial ou exclusivamente ao meio geográfico (origem) e factores naturais e 

humanos; a produção, transformação e elaboração ocorrem na área geográfica 

de origem.(7) 

Tecnicamente, estamos perante uma DOP quando se consegue comprovar a 

ligação inequívoca entre a qualidade do produto e os factores naturais e humanos 

na sua região de origem.  

As IGP distinguem-se das DOP na medida em que o seu ciclo produtivo 

pode não ocorrer, na totalidade, na área geográfica demarcada. (9) 
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Segundo o Regulamento (CE) n.º 509/2006 do Conselho de 20 de Março 

de 2006 relativo às especialidades tradicionais garantidas dos produtos agrícolas 

e dos géneros alimentícios, as ETG definem-se como “qualquer produto agrícola 

ou género alimentício tradicional que beneficia do reconhecimento da sua 

especificidade pela Comunidade”(4); não fazem referência à origem mas têm por 

objectivo distinguir uma composição tradicional do produto ou um modo de 

produção tradicional.  

As DOP/IGP do fumeiro, queijo e azeite são as que revelam mercados de 

referência mais atractivos. No concelho de Mirandela existem os seguintes: 

- Alheira de Mirandela (Especialidade Tradicional Garantida – Registo Provisório); 

- Azeite de Trás-os-Montes (DOP); 

- Mel da Terra Quente (DOP); 

- Queijo Terrincho (DOP); 

- Queijo de Cabra Transmontano (DOP); 

- Cabrito Transmontano (DOP); 

- Borrego Terrincho (DOP); 

- Azeitona de Conserva Negrinha de Freixo (DOP).(7) 

Encontra-se de seguida a descrição dos produtos supracitados, onde 

consta: a designação e características gerais dos produtos, alguns requisitos a 

que a denominação obriga, a área geográfica de produção, as associações de 

produtores actuais e os organismos de certificação.  

 

Alheira de Mirandela, Especialidade Tradicional Garantida 

A Alheira de Mirandela é um enchido tradicional fumado, cujos principais 

ingredientes são a carne e gordura de porco, a carne de aves (galinha e/ou peru), 

o pão de trigo, o azeite e a banha, condimentados com sal, alho e colorau doce 



7 

e/ou picante. Podem ainda ser usados como ingredientes a carne de animais de 

caça, a carne de vaca e o salpicão e/ou o presunto envelhecidos.(15, 16) 

É um enchido com formato de ferradura, cilíndrico, sendo o interior 

constituído por uma pasta fina na qual se apercebem pedaços de carne desfiadas 

e cujo invólucro é constituído por tripa natural, de vaca ou de porco.(15, 16) 

O uso da menção Produto Específico obriga a que o enchido seja 

produzido de acordo com as regras estipuladas no caderno de especificações, o 

qual inclui, designadamente, o processo de produção.(16)  

Comercialmente este enchido pode apresentar-se acondicionado em 

embalagens de cartão, de plástico ou de PVC, ou de outros materiais próprios 

para entrar em contacto com géneros alimentícios, em atmosfera normal, 

controlada ou em vácuo.(15, 16) 

A área geográfica de produção encontra-se circunscrita ao concelho de 

Mirandela.(15, 16) 

O agrupamento de produtores é representado pela ACIM - Associação 

Comercial e Industrial de Mirandela e o organismo privado de controlo e 

certificação é a Associação Interprofissional para Produtos Agro-Alimentares de 

Trás-os-Montes.(7, 17) 

A Associação Comercial e Industrial de Mirandela requereu o registo de 

Mirandela como indicação geográfica para alheira no ano de 2006, estando 

actualmente a espera de parecer positivo.(18) 

 

Azeite de Trás-os-Montes (DOP) 

É um azeite equilibrado, com cheiro e sabor a fruto fresco, por vezes 

amendoado, e com uma sensação notável de doce, verde, amargo e picante.(19, 20) 
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A Denominação de Origem Protegida “Azeite de Trás-os-Montes” encontra-

se consagrada pelo uso face, designadamente, ao seu conhecimento desde 

tempos imemoriais. O uso da DOP obriga a que os azeites sejam produzidos de 

acordo com as regras estipuladas no caderno de especificações, o qual inclui, 

nomeadamente, variedades de azeitona, condições de apanha e transporte para 

o lagar, condições de laboração e as características do produto final.(17, 19) 

Só podem beneficiar do uso da DOP os azeites que, cumprindo todas as 

condições estipuladas se apresentem no comércio devidamente acondicionados 

em embalagens de origem. (19) 

A área geográfica de produção está circunscrita aos concelhos de 

Mirandela, Vila Flor, Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Vila Nova de Foz 

Côa e Carrazeda de Ansiães e a 16 freguesias do concelho de Valpaços, 5 

freguesias do concelho de Murça, 11 freguesias do concelho de Moncorvo, 8 

freguesias do concelho do Mogadouro, 1freguesia do concelho de Vimioso e 2 

freguesias concelho de Bragança.(19) 

A Associação de Olivicultores de Trás-os-Montes e Alto Douro constitui o 

Agrupamento de Produtores. O organismo privado de controlo e certificação é a 

Associação Interprofissional de Trás-os-Montes e Alto Douro.(7, 17) 

 

Mel da Terra quente (DOP) 

Mel produzido pela Apis mellifera (sp. ibérica) a partir do néctar das flores 

da flora características da região. Este mel tem cheiro e sabor “sui generis”.(21) 

  A Denominação de Origem Protegida encontra-se consagrada pelo uso 

face, designadamente, às referências escritas. Eduardo Sequeira no seu livro "As 

abelhas" (1942) refere a sua utilização na culinária e doçaria nos concelhos de 

Mogadouro e Torre de Moncorvo.(7) 
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O uso da DOP obriga a que o mel seja produzido de acordo com as regras 

estipuladas no caderno de especificações, o qual inclui, designadamente, as 

condições de produção, extracção, embalagem e conservação do produto. (17) 

Só pode beneficiar da DOP o mel que, cumprindo as condições estipuladas 

se apresente no comércio devidamente acondicionado em embalagens de 

origem.(21) 

A área geográfica está circunscrita aos concelhos de Mirandela, Vila Flor, 

Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, Alfândega da Fé, Macedo de 

Cavaleiros, Carrazeda de Anciães, Vila Nova de Foz Côa e Valpaços.(21) 

O Agrupamento de Apicultores do Nordeste representa o agrupamento de 

produtores do mel, sendo o SATIVA – Desenvolvimento Rural, Lda. o organismo 

privado de controlo e certificação.(7, 17) 

 

Queijo Terrincho (DOP) 

É um queijo curado de pasta semidura, ligeiramente untuosa e com alguns 

olhos, branca e uniforme, obtido por esgotamento lento da coalhada, após a 

coagulação de leite cru de ovelha da Raça Churra da Terra Quente (Terrinchas), 

estreme, por acção de coalho animal.(22) Mantém a forma tradicional de fabrico e 

revela características atribuíveis ao leite e, portanto, à forma tradicional de maneio 

das ovelhas.(7) 

O uso da DOP obriga a que o queijo seja produzido de acordo com as 

regras estipuladas no caderno de especificações, o qual inclui, designadamente, 

as condições de produção do leite, higiene da ordenha, conservação do leite e 

fabrico do produto.(7, 17)  

Comercialmente pode apresentar-se com um peso compreendido entre 0,8 

kg a 1,2 kg.(22) 
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A área geográfica de produção abrange os concelhos de Mogadouro, 

Alfândega da Fé, Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Mirandela, Vila Flor, 

Carrazeda de Ansiães, Vila Nova de Foz Côa, e algumas freguesias dos 

concelhos de Macedo de Cavaleiros, São João da Pesqueira, Valpaços, Meda e 

Figueira de Castelo Rodrigo.(22) 

Como agrupamento de produtores existe a QUEITEQ - Cooperativa dos 

Produtores de Leite de Ovinos da Terra Quente e como organismo privado de 

controlo e certificação a Associação Interprofissional para Produtos Agro-

Alimentares de Trás-os-Montes.(7, 17) 

 

Queijo de Cabra Transmontano (DOP) 

É um queijo curado, extraduro, com o teor de humidade de 25% a 35% 

referida ao queijo isento de matéria gorda, e com um teor de gordura de 45% a 

60%, referido ao resíduo seco e obtido por esgotamento lento da coalhada, após 

a coagulação do leite cru de cabra da raça serrana, estreme, por acção de coalho 

animal e fabrico artesanal.(23) Mantém a forma tradicional de fabrico e revela 

características atribuíveis ao leite e, portanto, à forma tradicional de maneio das 

ovelhas.(7) 

  O uso da DOP obriga a que o queijo seja produzido de acordo com as 

regras estipuladas no caderno de especificações, o qual inclui, designadamente, 

as condições de produção de leite, higiene da ordenha, conservação do leite e 

fabrico do produto. (17, 23) 

Comercialmente pode apresentar-se com um peso compreendido entre 0,6 

kg a 0,9 kg.(23) 

A área geográfica de produção abrange os concelhos de Mirandela, 

Macedo de Cavaleiros, Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Vila Flor, Torre 
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de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta e Mogadouro do distrito de Bragança e os 

concelhos de Valpaços e Murça do distrito de Vila Real.(23) 

A LEICRAS - Cooperativa de Produtores de Leite de Cabra Serrana, CRL 

constitui o agrupamento de produtores, sendo a responsabilidade do controlo e da 

certificação da SATIVA – Desenvolvimento Rural, Lda.(7, 17) 

 

Cabrito Transmontano (DOP) 

Carcaças e meias carcaças refrigeradas, sendo a idade de abate dos 

animais aos 60 dias, obtidos a partir de animais da Raça Serrana, filhos de pai e 

mãe inscritos no Registo Zootécnico ou no Livro Genealógico da Raça Serrana.(24) 

Mantém a forma tradicional de maneio que confere à carne características 

organolépticas diferenciadas.(7) 

O uso da DOP obriga a que a carne seja produzida de acordo com as 

regras estipuladas no caderno de especificações, o qual inclui, designadamente, a 

identificação dos animais, o saneamento e a assistência veterinária, o sistema de 

produção, a alimentação, as substâncias de uso interdito e as condições a 

observar no abate e conservação das carcaças.(17, 24) 

Comercialmente apresenta-se em carcaças ou hemicarcaças.(24) 

A área geográfica de produção abrange os concelhos de Mirandela, 

Macedo de Cavaleiros, Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Vila Flor, Torre 

de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, Valpaços e Murça.(24) 

A CAPRISSERRA - Cooperativa de Produtores de Cabrito da Raça 

Serrana representa o agrupamento de produtores, sendo o organismo privado de 

controlo e certificação a SATIVA – Desenvolvimento Rural, Lda.(7, 17) 
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Borrego Terrincho (DOP) 

Carcaças ou peças embaladas e refrigeradas obtidas a partir de animais da 

Raça Churra da Terra Quente, filhos de pai e mãe inscritos no Livro Genealógico 

da Raça Churra da Terra Quente.(25) Mantém a forma tradicional de maneio que 

confere à carne características organolépticas diferenciadas.(7) 

O uso da DOP obriga a que a carne seja produzida de acordo com as 

regras estipuladas no caderno de especificações, o qual inclui, designadamente, a 

identificação dos animais, o saneamento e a assistência veterinária, o sistema de 

produção, a alimentação, as substâncias de uso interdito e as condições a 

observar no abate e conservação das carcaças.(17, 25) 

Comercialmente pode apresentar-se em carcaças ou em peças 

acondicionadas em sacos ou recipientes plásticos.(25) 

A área geográfica de produção abrange os concelhos de Mogadouro, 

Alfândega da Fé, Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Mirandela, Vila Flor, 

Carrazeda de Ansiães, Vila Nova de Foz Côa e algumas freguesias dos 

concelhos de Macedo de Cavaleiros, São João da Pesqueira, Valpaços, Meda e 

Figueira de Castelo Rodrigo.(25) 

A OVITEQ – Cooperativa de Produtores de Carne de Ovinos da Terra 

Quente, C.R.L. constitui o agrupamento de produtores e a Associação 

Interprofissional para Produtos Agro-Alimentares de Trás-os-Montes o organismo 

Privado de Controlo e Certificação.(7, 17) 

 

Azeitona de Conserva Negrinha de Freixo (DOP) 

A azeitona é esférica terminando num ligeiro bico, o seu peso é de cerca 

de 3 g a 5 g e tem a cor preta quando madura, tem fraca aptidão para azeite e 

boas características para conserva.(7) 



13 

O uso da DOP obriga a que a azeitona seja produzida de acordo com as 

regras estipuladas no caderno de especificações, o qual inclui, designadamente, 

as condições de produção, colheita, transformação e acondicionamento do 

produto. (26) 

Comercialmente deve apresentar-se em salmoura, pré-embalada e 

acondicionada em embalagem de vidro, lata, ou outro material inócuo e inerte.(26) 

A área geográfica está circunscrita aos concelhos de Vila Nova de Foz 

Côa, Freixo de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo, Alfândega da Fé, Vila Flor, 

Mirandela e Macedo de Cavaleiros.(26) 

O agrupamento de produtores é a Cooperativa de Olivicultores de 

Moncorvo, CRL. e o organismo privado de controlo e certificação a Associação 

Interprofissional para Produtos Agro-Alimentares de Trás-os-Montes.(7, 17) 

 

Outros 

Como previamente referido, destaca-se como espécie hortícola no concelho de 

Mirandela a Couve penca. 

Desde longa data que as terras férteis da freguesia de Carvalhais 

produzem esta couve, com características bem diferenciadas, que a tornam muito 

procurada e apreciada. (27, 28) 

No sentido de valorizar este produto de qualidade, a DRATM (Direcção 

Regional de Agricultura de Trás-os-Montes) conduziu o processo de candidatura 

às entidades competentes para obtenção da certificação da semente da Couve 

Penca de Mirandela. Esta já se encontra certificada e inscrita no Catálogo 

Nacional de Variedades de Espécies Agrícolas e de Espécies Hortícolas, através 
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do Despacho n.º 3574/2006, de 31 de Janeiro, emanada pela Direcção-Geral de 

Protecção das Culturas.(27, 28)  

A Couve Penca de Mirandela apresenta um desenvolvimento vegetativo 

baixo, menor que 40cm, possui caule curto, folhas verde-escuras e fortemente 

onduladas, com a nervura principal larga. Muito resistente ao frio, suporta 

temperaturas até -8ºC. Possui baixos custos de produção e, apesar de se poder 

cultivar ao longo do ano, verifica-se principalmente de Agosto a Janeiro.(27) 

Segundo o Recenseamento Geral de Agricultura de 1999, existem no 

concelho de Mirandela 42 072ha para exploração agrícola. Da utilização destas 

terras, 12 417ha destinam-se a Olivais, 2 238ha a Cereais para grão, 2 085ha a 

Prados e Pastagens permanentes, 1 271ha a Frutos Secos e 686ha a Frutos 

Frescos. (11) 

É portanto predominante a cultura da oliveira neste concelho. Dos cereais 

para grão, o centeio é aquele que dispõe de maior área de cultivo.(11) Como frutos 

frescos, destaca-se o pêssego da Vilariça, cuja comercialização se realiza de 

meados de Junho a finais de Setembro. No ano de 2005, o pêssego teve como 

destino as grandes cadeias de distribuição, os mercados abastecedores e os 

mercados regionais. Também a cultura da figueira assume grande expressão em 

Mirandela, contribuindo com cerca de 23% na produção total do Continente. De 

acordo com o anuário vegetal de 2006 do Desenvolvimento Rural e das Pescas 

do Ministério da Agricultura, o figo para consumo fresco é entregue, na sua 

maioria, a intermediários que os transaccionam nos mercados regionais e nos 

mercados abastecedores dos grandes centros urbanos. Grande parte dos frutos 

provenientes dos pomares tradicionais destina-se à secagem.(29) 
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2 - Vantagens dos produtos tradicionais e locais 

 Todos os alimentos anteriormente descritos, uns com maior valor 

nutricional e outros com menor, podem ser incorporados num padrão alimentar 

saudável. Mais importante, estes alimentos trazem incorporadas características 

qualitativas particulares, contribuem para a ecossustentabilidade e reflectem a 

identidade e cultura locais.  

Os produtos agrícolas e alimentares tradicionais ocupam um lugar central 

nas preocupações da actualidade. (8, 30) Este tipo de produtos tem-se convertido 

no centro das atenções de políticos, de técnicos, de investigadores e outros 

profissionais ligados ao sector agrícola. (8) O crescente interesse pelos produtos 

tradicionais deve-se essencialmente a dois factores: por um lado, ao aumento da 

apetência por produtos tradicionais e naturais, por um cada vez maior segmento 

da população, e por outro à necessidade de revalorização do património rural, nas 

suas vertentes natural e cultural, e de atenuar os efeitos negativos provocados 

pelos modelos de desenvolvimento dominantes (promovendo a fixação da 

população rural, o emprego a nível local, capacidade de auto-abastecimento e o 

agro-turismo). (8, 30)  

Em tempos de globalização, em que se verifica uma oferta maciça e 

padronizada de alimentos industrializados, o consumidor passou a procurar e a 

privilegiar a qualidade presente nos alimentos tradicionais, resultado de alguma 

desconfiança relativamente à qualidade dos produtos industriais.(8, 30) Isto levou 

ao aparecimento de campanhas que recuperassem hábitos alimentares 

tradicionais. Como exemplo destaca-se o movimento Slow Food cujo objectivo 

principal se centra em contrariar a fast food e a fast life, o desaparecimento de 

tradições alimentares locais e a diminuta preocupação das pessoas com o que 
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comem, de onde vêm os alimentos e como as nossas escolhas alimentares 

afectam o mundo.(31) Actualmente, com 100,000 membros em 132 países (31), esta 

associação desenvolve várias acções que pretendem resgatar as tradições 

relacionadas com o alimento e o seu consumo. Tradições como o prazer de se 

alimentar utilizando produtos artesanais de qualidade especial, que são 

manufacturados de forma a respeitar tanto o meio ambiente quanto as pessoas 

responsáveis pela produção, ou seja, os produtores e a sua cultura. (30, 32) 

Procura-se, portanto, um alimento mais saudável, natural, saboroso, de 

origem conhecida e com uma ligação saudosa ao passado.  

A) Saúde 

A maioria das evidências sobre a relação entre alimentos tradicionais e 

saúde resulta de estudos que documentam um efeito positivo na saúde de 

padrões alimentares onde é regular o consumo de alimentos tradicionais, como é 

o caso do Padrão Alimentar tipo Mediterrânico. Este é caracterizado por um 

elevado consumo de azeite, hortofrutícolas e cereais não refinados, por um 

moderado consumo de lacticínios e vinho e por um baixo consumo de carnes e 

produtos cárneos.(3, 33) Existe uma forte evidência científica de que a adopção 

deste padrão alimentar contribui para a prevenção de Obesidade, Diabetes 

Mellitus tipo II, ataques cardíacos e outras doenças cardiovasculares.(33, 34)  A 

abundância de produtos hortícolas e respectivos componentes que caracterizam a 

Dieta Mediterrânica apresenta-se como possível mecanismo que confere o efeito 

protector deste padrão sobre o ganho de peso.(33) Uma meta-análise de estudos 

prospectivos que analisavam a relação entre a adesão à Dieta Mediterrânica, 

mortalidade e incidência de doenças crónicas, verificou uma associação positiva 

com a saúde, na medida em que se verificou uma redução significativa na 
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mortalidade em geral (9%), na mortalidade devido a doenças cardiovasculares 

(9%), na incidência de mortalidade por cancro (6%) e na incidência de Alzheimer 

e doença de Parkinson (11%).(35) 

B) Produtos de Qualidade 

O Regulamento (CE) n.º 510/2006 refere-se a um aumento constante do 

número de consumidores que privilegiam, na sua alimentação, a qualidade em 

detrimento da quantidade, o que se traduz numa procura por produtos agrícolas 

ou de géneros alimentícios com uma origem geográfica determinada.(9) 

O processo de certificação é considerado uma mais valia para o produto 

em si, para a segurança alimentar dos consumidores e um estímulo para a 

comercialização para um público cada vez mais fiel e exigente.(7, 12, 30)  

Os alimentos são tradicionais na medida em que persistem no tempo, 

sendo produzidos sempre num determinado local e de um determinado modo, 

conservando características que os definem quanto ao aspecto, à textura e ao 

sabor, estando ligados à cultura de uma população.(12, 30) 

Os produtos tradicionais são únicos pelas suas matérias-primas, pelos 

conhecimentos aplicados, bem como pelos usos e práticas de produção, consumo 

e de distribuição e na actualidade recebem, entre outras, as denominações de 

produtos locais, tradicionais, artesanais ou regionais.(12) 

É portanto de extrema importância a integridade, a pureza e o valor 

artesanal da matéria-prima e do processo de laboração. (30) 

C) Economia sustentável 

Segundo o Regulamento (CE) n.º 510/2006, a produção, o fabrico e a 

distribuição de produtos agrícolas e de géneros alimentícios ocupam um lugar 
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importante na economia da Comunidade. Este regulamento refere também que a 

promoção de produtos tradicionais pode tornar-se um trunfo importante para o 

mundo rural, através, por um lado, da melhoria do rendimento dos agricultores e, 

por outro, da fixação da população rural nessas zonas.(9) 

Alguns autores referem o grande potencial dos produtos agrícolas 

tradicionais locais no desenvolvimento das regiões rurais mais frágeis.(8, 30) Estes 

alimentos contrariam a tendência para a completa desertificação das regiões 

menos favorecidas, potenciam e complementam recursos existentes, dando-lhes 

hipóteses de viabilidade económica e social, permitem gerar algum emprego a 

nível local e contribuem para a preservação e melhoria das condições ambientais, 

permitindo respeitar os ecossistemas existentes bem como a biodiversidade.(1, 12) 

A produção destes alimentos contribui para o desenvolvimento local, 

assegurando aos pequenos produtores a valorização das suas culturas, das suas 

histórias e produções.(30) 

As questões ligadas ao turismo assumem também um papel preponderante 

como fonte dinamizadora das economias rurais e na valorização dos produtos e 

da gastronomia associada, como importante cartaz de atracção turística.(36) A 

associação da gastronomia tradicional com as práticas turísticas fomenta a cultura 

de produtos tradicionais, proporciona o escoamento de produtos agrícolas, gera 

emprego a nível local, contribui para o desenvolvimento económico, ajuda a 

combater a desertificação das regiões menos favorecidas e potencia e 

complementa os recursos existentes.(30, 37) 

D) Cultura 

A alimentação dos povos está fortemente ligada à história e às tradições 

culturais de toda uma comunidade e, por esse motivo, não pode deixar de ser 
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parte integrante da cultura local.(12, 30, 37) Os produtos tradicionais são detentores 

de um elevado simbolismo, associado à ruralidade, à natureza, à nostalgia de um 

tempo passado, a um desejo de pertença a uma dada região, de enraizamento, 

de um certo regionalismo, ao prestígio e ao prazer. (12, 30) Um produto tradicional 

é, assim, muito mais do que um simples alimento e permite garantir a presença 

humana, actual e futura.(1) 

Vindos de um longo tempo, através de gerações que os foram produzindo 

e recriando, os alimentos tradicionais marcam um processo que reúne relações 

sociais e familiares, num encontro entre o saber e a experiência, passando o 

consumo do alimento tradicional por uma afirmação da identidade do indivíduo.(12, 

30) 

A gastronomia apresenta-se como uma das manifestações culturais mais 

importante, onde a cozinha é um símbolo cultural, de memória e também de 

identidade. A gastronomia de um local reflecte toda uma herança cultural que se 

prende com o clima, a situação geográfica, a especificidade dos solos, a história, 

e a situação político-social da região e do mundo em diferentes épocas.(30, 37) 

3 - Valorização/Promoção dos alimentos tradicionais 

É incontestável a importância dos produtos alimentares tradicionais. Torna-

se essencial difundir todas as vantagens inerentes a estes alimentos, não só a 

nível local mas também nacional e até mesmo internacional, de modo a promover 

e dinamizar a zona histórica a nível turístico, económico e cultural. 

No entanto, existem obstáculos e condicionalismos à valorização dos 

produtos locais, dos quais destaco os seguintes: baixos volumes de produção, 

consequência do abandono progressivo da agricultura e do sector do artesanato; 

risco da perda do saber-fazer tradicional; dispersão da produção pelo território, a 
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debilidade organizativa e a ausência de mecanismos de concentração da oferta; 

envelhecimento da população rural e a crescente falta de mão-de-obra jovem nas 

actividades agrícolas e de artesanato; desaparecimento de sementes, variedades 

e práticas tradicionais de laboração; a falta de locais de venda qualificados e de 

oportunidades de ligação entre produtores e consumidores.(12) 

As iniciativas de valorização dos produtos locais devem visar por um lado a 

melhoria da vitalidade da economia e da sociedade rural, e por outro preservar a 

tipicidade dos produtos laborados, a diversidade e a riqueza da paisagem agrária 

tradicional.(12) 

Qualquer estratégia de valorização de produtos locais deve assentar numa 

política de comunicação que privilegie a promoção conjunta dos produtos e do 

território. Essa comunicação deve ter como principal objectivo aumentar a 

consciência colectiva para o valor intrínseco dos produtos, das vantagens da 

economia alimentar local para a viabilidade das empresas agrícolas e da 

sustentabilidade ambiental, cultura local e regional e do turismo rural.(12)  

 

Papel de instituições, autarquias e associações de produtores 

As autarquias (e aqui o nutricionista pode dar o seu contributo) em parceria 

com as associações de produtores, constituem uma via fundamental na 

valorização dos produtos locais através, por exemplo, da criação de feiras e 

festivais, que contribuem fortemente para a imagem e projecção exterior do 

concelho.(12, 37) Essas organizações devem também contribuir para assegurar a 

autenticidade e a qualidade dos produtos tradicionais. 

A realização de campanhas informativas é necessária não só para alargar 

contactos, mas também para demonstrar ao consumidor o que está por detrás de 
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um selo de garantia como as características organolépticas, a ligação cultural, a 

ligação nutricional e as vantagens para a saúde.(10) 

De referir, como exemplo, o “Projecto Douro - Duero | Aproveitamento e 

Valorização dos Recursos” realizado pela conjugação de esforços de duas 

instituições desta região, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a 

Universidade de Salamanca, com inicio em Julho de 2003 e término em Setembro 

de 2005. Este projecto visou contribuir para a valorização integrada dos recursos 

no seu sentido mais lato, mas convergentes numa perspectiva de Valorização 

Turística do património. (36) 

É possível, através do site http://home.utad.pt/~interreg/, aceder ao 

conjunto das acções, objectivos e relatórios elaborados no âmbito deste projecto.  

De acordo com o mesmo, “importa, por um lado, promover acções que 

visem de forma integrada e global a valorização e dinamização deste vasto 

património e por outro, evitar a erosão desses recursos promovendo a sua 

utilização de forma sustentada. No âmbito da valorização dos produtos regionais 

é essencial promover as actividades económicas ligadas às produções 

tradicionais e à definição/identificação de diferentes formas de valorização.”(36) 

A criação de itinerários gastronómicos, acções de “role play” associadas às 

produções, animações, degustações, provas didácticas, feiras ou festivais 

constituem meios de promoção e valorização dos produtos tradicionais.(10) 

No concelho de Mirandela são várias as feiras, festivais ou simplesmente 

mostras de produtos regionais realizadas ao longo do ano, com o intuito de 

promover económica, turística e culturalmente a riqueza de todo um património 

local. 
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O Azeite de Trás-os-Montes, por exemplo, beneficia do privilégio de poder 

contar com uma Rota do Azeite de Trás-os-Montes, significativamente abrangente 

e reconhecida, com o Projecto Terra Olea, inovador e internacional e com um 

elevado número de festas, festivais ou feiras dedicadas à valorização do produto 

na perspectiva de turismo gastronómico de território um pouco por todo o lado. (10) 

A Feira da alheira, cuja organização resulta da cooperação entre a 

Associação Comercial e Industrial de Mirandela e a Câmara Municipal de 

Mirandela, decorre no primeiro fim-de-semana do mês de Março e conta com a 

exposição e venda de produtos regionais e artesanato, animações socioculturais 

e degustações. Através desta feira é promovida a beleza paisagística, o 

património cultural e arquitectónico, a gastronomia típica, a hospitalidade e as 

tradições que ainda se mantém. 

A couve penca conta também com uma feira anual, realizada na freguesia 

de Carvalhais durante o primeiro fim-de-semana do mês de Janeiro e serve para 

promover esta couve certificada e, ao mesmo tempo, dar a conhecer as 

potencialidades da freguesia. 

O nutricionista apresenta-se como um profissional capaz de ultrapassar a 

promoção dos produtos alimentares tradicionais apenas pela realização destas 

acções temáticas pontuais, contribuindo de forma mais consolidada e para dentro 

da comunidade ao longo do ano. Por exemplo, actuando como intermediário entre 

autarquia, produtores locais, associações e escolas, pode contribuir para a 

instrução cultural local da população. Pode também, através do desenvolvimento 

e implementação de projectos comunitários, facultar aos indivíduos e às 

comunidades uma melhor compreensão e importância dos sistemas alimentares 

locais, nomeadamente no que diz respeito à segurança alimentar. 
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O Conceito de “Community Food Security” (Segurança Alimentar das 

Comunidades) 

O conceito Segurança Alimentar refere-se à possibilidade de acesso físico e 

económico, a alimentos que satisfaçam as necessidades e preferências 

alimentares da população. Implica 3 dimensões: disponibilidade, acesso e uso. 

Disponibilidade significa quantidade de alimentos suficiente para responder às 

necessidades alimentares. Acesso refere-se à existência de fontes suficientes 

para obter alimentos nutricionalmente adequados. O uso implica uma utilização 

apropriada dos alimentos com base no conhecimento em alimentação e cuidados 

básicos.(38, 39) 

Nos últimos tempos tem-se verificado um aumento do interesse, tanto nos 

Estados Unidos da América, como no Canada e na Europa, em construir sistemas 

de segurança alimentar em comunidades. Isto requer uma compreensão de como 

as comunidades interagem com os seus recursos ambientais (sociais e físicos).(40) 

Nos Estados Unidos da América existe uma organização não lucrativa, a 

Community Food Security Coalition (CFSC), que se dedica à construção de 

sistemas alimentares locais e regionais, fortes e sustentáveis que garantam o 

acesso a alimentos nutricional e culturalmente adequados, a todas as pessoas e a 

qualquer altura. Pretende que as comunidades desenvolvam auto-suficiência ao 

produzirem os seus alimentos e ambiciona criar um sistema de crescimento, 

manufactura, processamento, disponibilidade e venda de alimentos que se baseie 

nos princípios da justiça, democracia e sustentabilidade.(41) 

Community Food Security (CFS) define-se como uma situação na qual 

todos os residentes de uma comunidade têm direito a obter uma alimentação 

segura, culturalmente aceitável e nutricionalmente adequada, através de um 
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sistema alimentar sustentável que maximiza a auto-suficiência da comunidade e a 

justiça social (Mike Hamm and Anne Bellows).(40-42) 

 Neste âmbito, a Community Food Security Coalition tem desenvolvido 

vários programas que pretendem alcançar muitos dos seguintes objectivos: 

desenvolver sistemas alimentares justos, sustentáveis e diversos; conhecer as 

necessidades alimentares de toda a população, incluindo aqueles de baixo 

rendimento; promover saúde e boa alimentação; revitalizar as comunidades locais 

e construir auto-suficiência; impulsionar o desenvolvimento da economia local e 

fortalecer o sistema alimentar; promover boas condições de trabalho e meios de 

subsistência para os agricultores; alterar políticas para que haja um maior apoio 

aos objectivos da comunidade; honrar e celebrar diversas culturas e tradições; 

realçar a dignidade e a alegria de cultivar, preparar e comer os alimentos.(42) 

De salientar o programa “Farm to Cafeterias”, que foca a criação de 

cooperações entre agricultores e instituições (escolas, colégios e outras), com o 

intuito de aumentar a quantidade de alimentos frescos, local ou regionalmente 

produzidos, disponíveis nos bares. Como estratégias possíveis destaca-se a 

criação de directrizes sobre como comprar alimentos de agricultores locais e o 

desenvolvimento de programas educacionais que permitam aos alunos adquirir 

conhecimentos sobre nutrição, cozinha, agricultura e origem dos alimentos.(42) 

4 - Valorização dos produtos tradicionais através do sistema educativo 

Uma outra estratégia para aumentar a consciência colectiva para o valor 

intrínseco dos produtos tradicionais e suas vantagens poderá ser através do 

sistema educativo e projectos nesta área. 

 Tomando como exemplo a Escola Básica, esta assume-se como um 

espaço privilegiado de educação para a cidadania, integrando na sua oferta 
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curricular várias actividades que assegurem a formação integral da criança.(43) 

Através dos alimentos herdamos os costumes, as tradições e a cultura, e inserir 

no meio escolar uma divulgação organizada e documentada desta temática 

parece fundamental na formação de futuras gerações que o valorizem. 

A) Orientações existentes 

No que diz respeito à temática dos alimentos tradicionais, as referências 

relacionadas encontradas nos programas curriculares do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico são: Bloco 2 – À descoberta dos outros e das instituições e Bloco 6 – À 

descoberta das inter-relações entre a natureza e a sociedade, da disciplina de 

Estudo do Meio. Relativamente ao Bloco 2, para o 3.º ano, o ponto programático 

3. refere: O passado do meio local -> “conhecer vestígios do passado local: 

costumes e tradições locais (festas, jogos tradicionais, medicina popular, trajes, 

gastronomia..)”. No que diz respeito ao Bloco 6, também para o 3.º ano, os pontos 

programáticos são: 1. A agricultura do meio local, 2. A criação de gado no meio 

local, 3. A exploração florestal do meio local, 4. A actividade piscatória no meio 

local, 5. A exploração mineral do meio local, 6. A indústria do meio local, 7. O 

turismo do meio local e 8. As construções do meio local; mas só devem ser 

apresentados quando a realidade local o justificar. Ainda no mesmo Bloco, para o 

4.º ano, no ponto programático Principais actividades produtivas nacionais, refere-

se: “reconhecer a agricultura, pecuária, silvicultura, pesca, indústria, comércio e 

serviços como actividades económicas importantes em Portugal”.(44) 
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B) Delineações 

Ainda que haja referência à gastronomia do passado local, talvez definir 

explicitamente algo como a enumeração dos principais alimentos tradicionais 

locais e de toda a importância inerente, pudesse integrar este conteúdo. 

 Segundo Alexandre Ventura (2000), deverão existir variantes curriculares 

específicas adequadas à especificidade dos contextos regionais e locais. (43) 

Talvez devesse ser uma questão de política educacional nacional que as crianças 

percebessem como e onde os seus alimentos são produzidos e adquirissem 

capacidades para criticar esses sistemas de produção. De acordo com Jim 

Hightower: “as nossas crianças crescem a pensar que um frango tem 6 pernas, 

porque é a quantidade que vem numa embalagem”.(41)  

 Inserir no currículo escolar nacional a temática dos alimentos tradicionais 

parece essencial para incutir nas populações jovens, cada vez mais globalizadas, 

as tradições locais das suas culturas e sua relevância. 

C) Competências autárquicas 

Também as autarquias e em parceria com associações de produtores 

locais poderão ter um papel preponderante na educação dos mais novos no que 

diz respeito aos alimentos tradicionais.  

A Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro da Assembleia da República, que 

estabelece o quadro de transferência de atribuições e competências para as 

autarquias locais, atribui aos municípios intervenções próprias na Educação, 

Património, Cultura e Ciência, Saúde, e Promoção do desenvolvimento, entre 

outros. De acordo com esta Lei, é da competência dos órgãos municipais, no que 

se refere à rede pública de Educação: “assegurar a gestão dos refeitórios dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do ensino básico; apoiar o 
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desenvolvimento de actividades complementares de acção educativa na 

educação pré-escolar e no ensino básico; participar no apoio à educação extra-

escolar”; entre outros. No que diz respeito ao Património, Cultura e Ciência, é da 

competência da autarquia “organizar e manter actualizado um inventário do 

património cultural, urbanístico e paisagístico, existente na área do município”. Na 

área da Saúde, é atribuído aos órgãos municipais, “a participação na definição 

das políticas e das acções de saúde pública levadas a cabo pelas delegações de 

saúde concelhias” e “a cooperação no sentido da compatibilização da saúde 

pública com o planeamento estratégico de desenvolvimento concelhio”. Compete 

também ao município, no âmbito da Promoção do desenvolvimento local: criar ou 

participar em empresas municipais e intermunicipais, sociedades e associações 

de desenvolvimento regional; criar ou participar em estabelecimentos de 

promoção do turismo local; promover e apoiar o desenvolvimento das actividades 

artesanais e das manifestações etnográficas de interesse local; entre outros.(45) 

Com a efectiva descentralização de competências para os municípios na 

área da educação, sustentado no Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de Julho de 

2008, há um reforço da qualificação do poder local. De acordo com o supracitado 

decreto, e considerando a educação como factor insubstituível de democracia e 

desenvolvimento, a referida descentralização “traduz-se na adopção de práticas 

que visem obter avanços claros e sustentados na organização e gestão dos 

recursos educativos, na qualidade das aprendizagens e na oferta de novas 

oportunidades a todos os cidadãos para desenvolverem os seus níveis e perfis de 

formação”.(46) 

A autarquia assume-se portanto como potencial instituição para a 

promoção de produtos alimentares típicos da região, de forma a fornecer a toda a 
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comunidade alimentos sãos e ao mesmo tempo favorecer o desenvolvimento 

económico, cultural e turístico. 

No concelho de Mirandela, destaca-se a realização do Festival de Sabores 

do Azeite Novo, na última semana do mês de Janeiro, que abrange um vasto 

conjunto de actividades, na qual a Educação tem um lugar marcado. Desde 

visitas aos lagares pelas escolas do concelho, a provas de azeite, exposições e 

“conversas azeitadas” (histórias). Este ano, 4.º consecutivo, subordinado ao tema 

“A Azeitona”, os alunos do pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico de todo o 

concelho, efectuaram trabalhos que foram expostos no Centro Cultural. A 

sensibilização dos alunos passou ainda pela visualização do filme interactivo “A 

Escola do Azeite”, cuja temática gira em torno da oliveira e do azeite, e a peça de 

teatro “Quem come a minha casinha”.(47) 

De salientar o excelente trabalho da autarquia no que diz respeito a este 

produto. Mas e quanto aos restantes alimentos? Não importa também intervir? 

D) Proposta de trabalho 

Fazer um levantamento dos principais produtos alimentares tradicionais do 

local/região onde as escolas estão inseridas, perceber onde e como esses 

alimentos são produzidos e quais as suas vantagens torna-se fundamental para a 

formação de uma sociedade mais exigente e conhecedora dos sistemas 

alimentares. Isto pode ser conseguido através da actuação do Ministério da 

Educação, introduzindo nos currículos programáticos do ensino básico (por 

exemplo no 1.º ciclo) esses pontos; mas também através das autarquias e 

associações de produtores, promovendo visitas guiadas dos alunos aos locais de 

produção, workshops temáticos, e até, quem sabe, jornadas olímpicas. 
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A cooperação entre estes 3 domínios (currículo escolar, autarquia e 

associações de produtores) constitui uma mais-valia para a implementação de 

actividades que cativem o interesse das crianças para a temática dos alimentos 

tradicionais, por exemplo:  

1) Planificação de aulas em que se realize educação alimentar, expondo os 

principais alimentos tradicionais, os seus meios de produção e as suas 

vantagens para a saúde, economia, ambiente e cultura locais; 

2) Visitas aos locais de produção e a feiras/festivais promovidos na 

localidade, ou caso não seja possível, deslocamento de produtores ou 

responsáveis das associações à sala de aula; 

3) Realização de projectos (por exemplo um fim-de-semana gastronómico) 

que incluam exposições de trabalhos elaborados pelos alunos, provas de 

alimentos, jogos tradicionais, entre outros; 

4) Criação de um dia (anual, por exemplo) em que o almoço escolar fosse 

constituído por alimentos tradicionais e estes fossem fornecidos pelos 

produtores locais; 

5) Fornecimento de vales de descontos, para que os pais comprem 

directamente aos produtores (contribuindo para a auto-suficiência destes) 

em detrimento das grandes superfícies. 

Educar nesta perspectiva implica um trabalho de parceria e rentabilização dos 

recursos locais, uma escola aberta ao exterior, à comunidade e ao meio. É claro 

que para que isto aconteça é necessária uma compreensão global das suas 

implicações, um estudo aprofundado do modo de implementação e uma 

adaptação lenta e progressiva. 
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E) O exemplo ambiental 

Ao longo dos últimos anos têm surgido vários projectos de educação 

ambiental, ao nível das escolas e das instituições locais, nomeadamente 

autarquias. Isto deve-se ao actual reconhecimento de que é necessário modificar 

comportamentos e atitudes face ao ambiente, contribuindo para um melhor 

equilíbrio do planeta.(48) 

Também no caso dos alimentos tradicionais se pretende aumentar a 

consciência alimentar relativamente ao valor da produção agrícola local. Para 

além disso, através dos ciclos de produção alimentar local diminuímos os custos 

para o ambiente, reduzindo os gastos de energia de transporte associados e de 

embalamento dos produtos e a emissão de gases para a atmosfera (49), aliando 

assim as duas temáticas. 

Actualmente, diversas associações desenvolvem programas de educação 

ambiental vocacionados para as escolas, com propostas de visitas guiadas, 

centros de recursos e apoio nas actividades escolares.(48) 

No que diz respeito à Educação Ambiental formal (concernente ao sistema 

educativo académico), a 1.ª referência data de 1974, altura em que as propostas 

se limitavam ao ensino das Ciências do Ambiente, não falando de 

interdisciplinaridade ou de mudança de comportamentos.(48, 50) Com a aprovação 

da Lei de Bases do Sistema Educativo, em 1986, a Educação Ambiental começa 

a envolver também a componente de educação para a cidadania no sentido da 

“intervenção consciente e responsável na realidade circundante”, salientando a 

perspectiva da educação permanente (escolar e extra-escolar).(48, 50) Com a 

revisão curricular em 2002, surgem 3 novas áreas curriculares não disciplinares: 

Formação Cívica, Área de Projecto e Estudo Acompanhado, que apontam para 
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áreas transversais, entre as quais a Educação Ambiental, promovendo 

actividades mais alargadas e o estabelecimento de parcerias com outras 

instituições, nomeadamente as de educação extra-escolar, não formal.(48, 50) 

A Educação Ambiental não formal faz-se normalmente através de ateliers, 

percursos na natureza, exposições, ecotecas, jogos educativos, campanhas nos 

média, etc. Estas actividades têm sido desenvolvidas por diversos grupos da 

comunidade e associações, constituindo um elemento fundamental de 

sensibilização e formação das populações para as questões ambientais.(48) 

O protocolo de 1996 (que pretendia enquadrar acções comuns a nível dos 

projectos escolares, da introdução da Educação Ambiental nas orientações 

curriculares e da formação de professores) foi substituído em Dezembro de 2005 

pelo Protocolo de Cooperação entre os Ministérios que tutelam a Educação e o 

Ambiente, com a pretensão de implementar métodos inovadores de Educação 

Ambiental, coordenados por profissionais de educação, e consubstanciados em 

parcerias envolvendo o poder local, organizações não governamentais e outras 

instituições de âmbito local e regional.(51) 

Houve, portanto, uma crescente preocupação com as questões do 

ambiente; foi-se gradualmente criando programas de incentivo à Educação 

Ambiental, que permitiram o aparecimento de projectos ao nível das escolas e 

das instituições locais, nomeadamente autarquias. 

 

Discussão e Conclusões 

Este trabalho pretende propor uma estratégia educativa no que concerne 

aos alimentos tradicionais. 
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São evidentes as vantagens destes alimentos para a saúde, economia e 

cultura das populações locais. Por meio do alimento herdamos os costumes, as 

tradições e a cultura. Neste sentido, o alimento constitui um objecto da História, 

não sendo simplesmente um alimento, assume-se num acto social relacionado 

com os usos, as condutas e as situações de uma determinada cultura. 

Os produtores de alimentos tradicionais, as autoridades locais e regionais, 

em conjunto com a comunidade educativa, podem e devem contribuir para a 

satisfação sensorial das populações e para o desenvolvimento cultural e 

económico das regiões. A promoção/valorização de alimentos tradicionais pode 

ser uma estratégia nesse sentido. 

No que diz respeito aos produtores de alimentos, estes têm como 

responsabilidade social contemplar o impacto que produzem sobre o bem-estar 

humano e social e da manutenção do meio ambiente. Devem cumprir os deveres 

e as obrigações éticas e de responsabilidade, assumindo uma postura 

transparente perante a sociedade, cumprindo as regras específicas de produção 

dos alimentos (com enfoque na segurança alimentar e rastreabilidade) e assim 

garantirem a qualidade do produto final. 

Por sua vez, as autarquias, que actualmente possuem competências 

descentralizadas a nível da educação e atribuições a nível da promoção do 

desenvolvimento local, constituem um excelente meio para criar parcerias com as 

associações de produtores e assim contribuir para a valorização da cultura, do 

produtor, da agricultura e do turismo.  

Já a escola, deve adquirir uma atitude pro-activa e ser um modelo de 

valores e atitudes alimentares. Só assim proporcionará às suas crianças um 
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ambiente coerente e são, e permitirá a formação de adultos conscientes e 

consumidores exigentes que se preocupem com as políticas alimentares. 

Educar os jovens e provocar uma mudança social que valorize práticas 

saudáveis e desprestigie hábitos prejudiciais para a saúde é uma 

responsabilidade social. São os pais, os professores, os vizinhos, os idosos, os 

proprietários de estabelecimentos alimentares, entre outros, que poderão 

contribuir para um novo olhar sobre as coisas pequenas mas saborosas, um 

recriar das tradições que recheiem o mundo de significado e favoreçam o 

progresso em vários domínios. 

 No entanto, embora estas parcerias constituam uma forte aliança para 

atingir o que neste trabalho se propõe, as limitações podem ser várias. Salienta-

se, por exemplo, o possível baixo número de produtores de um determinado 

alimento que se pretende promover ou um relativamente fraco poder da 

associação de produtores em promover local, nacional e internacionalmente os 

seus alimentos. Também a autarquia, cujo ciclo político se renova de 4 em 4 

anos, pode levar a uma quebra das estratégias de valorização dos alimentos 

tradicionais, devido por exemplo à ruptura de acordos pré-estabelecidos. Neste 

sentido, o Nutricionista, técnico competente em vários domínios, pode assegurar 

a continuidade de todos os programas e projectos educativos realizados pela 

autarquia. 

O nutricionista para a comunidade é aquele capaz de, entre outras funções: 

promover a saúde e prevenir a doença; providenciar informação nutricional para 

sustentar a saúde das populações ao longo do ciclo de vida; promover alterações 

comportamentais no que diz respeito às escolhas alimentares e estilos de 

alimentação; compreender as necessidades alimentares da comunidade; 
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estabelecer parcerias com organizações, nomeadamente escolas, autarquias, 

locais de trabalho e restaurantes; reconhecer a influência dos factores 

económicos, sociais, culturais políticos e comportamentais sobre o fornecimento, 

escolha, acesso e consumo de alimentos; compreender sistemas de produção, 

transformação e preparação dos alimentos e seus efeitos sobre a composição 

química, os nutrimentos e outros constituintes dos alimentos.(52) Torna-se então 

essencial analisar e conhecer as lógicas e as estratégias dos vários agentes 

sociais em todas as etapas da cadeia agro-alimentar, bem como as relações que 

se estabelecem entre eles, para compreender os factores determinantes do 

consumo alimentar, que podem ser de natureza económica, social, cultural, 

política e nutricional.  

Assim sendo, o nutricionista na autarquia assume um papel destacado, no 

sentido de contribuir para a valorização dos produtos alimentares tradicionais, 

promovendo a sua produção e consumo e assim dinamizar as economias locais. 

Em representação do órgão munícipe, o nutricionista deve procurar estabelecer 

uma relação de cooperação entre produtores locais, associações e escolas, 

actuando como intermediário entre estas identidades para a promoção dos 

produtos tradicionais. Desde conduzir as crianças a locais de produção, para que 

observem e interiorizem os processos e até mesmo participem; a implementar 

projectos educativos como feiras gastronómicas que fomentem um espírito 

competitivo e de aprendizagem; a influenciar a elaboração dos currículos 

programáticos; a elaborar ementas para as escolas que incluam alimentos 

tradicionais, o nutricionista apresenta-se como um profissional multifacetado de 

extrema importância nesta temática, assegurando sempre a educação alimentar e 

as recomendações para a ingestão desses alimentos. 
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O profissional de nutrição dispõe de competências profissionais que podem 

ser e têm sido envolvidas na investigação e educação sobre o sistema alimentar. 

Ao recolher, analisar e partilhar dados relevantes sobre os sistemas alimentares 

locais, pode influenciar políticas alimentares públicas que contribuam para uma 

população mais informada e segura.(38) Pode também desenvolver e implementar 

projectos comunitários que facultem aos indivíduos e às comunidades uma 

melhor compreensão da importância da relação entre o que comem e o ambiente, 

a economia e a saúde.(38, 53) 

Posto isto, a oportunidade de contribuir para uma sociedade conhecedora 

dos seus costumes e tradições, passa pelo estabelecimento de parcerias, pela 

aposta numa promoção conjunta planeada e sustentada de alimentos tradicionais, 

por um maior envolvimento institucional e pelo reconhecimento de que através da 

Educação se podem incutir essas tradições alimentares e sua importância nas 

populações. 
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