
OBJETIVOS/AIMS
O projeto aborda a: Dieta Mediterrânica e o levantamento de populações tradicionais de trigo e 
centeio e milho; caracterização agronómica, genética e química dos cereais tradicionais e 
produtos transformados, incluindo a autenticidade dos produtos; identificação de estratégias de 
mercado para promover o consumo desses cereais e produtos transformados, enfatizando a 
segurança alimentar e a saúde; comunicação com campanhas de sensibilização dos consumidores 
e educação sobre a importância dos cereais tradicionais na alimentação.

The project addresses the: Mediterranean diet and the survey of traditional wheat and rye and 
maize populations; agronomic, genetic and chemical characterisation of traditional cereals and 
processed products, including product authenticity; identification of market strategies to promote 
the consumption of these cereals and processed products, emphasising food safety and health; 
communication with consumer awareness and education campaigns on the importance of 
traditional cereals in food.

RESULTADOS ESPERADOS/EXPECTED RESULTS
O projeto pretende: criar cadeia de valor para incentivar o uso de cereais locais e promover a 
agricultura biológica; ter maior conhecimento sobre as características dos cereais locais e sua 
adequabilidade para produtos transformados, considerando o valor nutricional, organolético e a 
saúde dos consumidores; aumentar a acessibilidade dos agricultores a variedades de cereais 
adaptadas às condições agroecológicas das regiões, com qualidade comercial e de transformação 
valorizada pelo mercado; criar novas oportunidades de mercado para produtos locais de 
qualidade, conhecendo melhor os gostos e preferências dos consumidores; criar redes de troca de 
conhecimentos e experiências entre os agentes da cadeia de valor, desde os agricultores até os 
consumidores, abrangendo o conhecimento científico e prático; promover a sustentabilidade e a 
segurança alimentar, além de valorizar a diversidade cultural e a produção local.

The project seeks to: create value chain to encourage the use of local cereals and promote organic 
farming; have greater knowledge about the characteristics of local cereals and their suitability for 
processed products, considering nutritional and organoleptic value and consumer health; increase 
farmers' accessibility to cereal varieties adapted to the agroecological conditions of the regions, 
with commercial and processing quality valued by the market; create new market opportunities 
for local quality products by better understanding consumer tastes and preferences; create 
networks for the exchange of knowledge and experiences among the agents of the value chain, 
from farmers to consumers, encompassing scientific and practical knowledge; promote 
sustainability and food safety, in addition to valuing cultural diversity and local production.
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EQUIPA/TEAM
Luís Guimarães Dias; Maria Letícia Estevinho; Paula Cabo; 
Sandra Rodrigues

PARCEIROS/PARTNERS
CNA – Confederação Nacional da Agricultura
New Organic Planet L.da
ADER-SOUSA – Associação de Desenvolvimento Rural
 das Terras do Sousa
Instituto Nacional de Investigação Agraria e Veterinaria I.P.
Instituto Politécnico de Coimbra
Instituto Politécnico de Leiria
EMAC - Empresa Municipal do Ambiente de Cascais
Moagem Duarte & Amélia, L.da

Projeto PRR-C05-I03-i-000161
MEDIDA 12 – ALIMENTAÇÃO SUSTENTÁVEL

INÍCIO/STARTING DATA
24-01-2023

FIM/END DATA
30-09-2025

FINANCIAMENTO/BUDGET
TOTAL = 751 945,93 €
APOIO FINACEIRO: UE/Nacional

LINHAS DE AÇÃO/ACTION LINES
LA 1.1. Consumo/Consumption = 141 544,42 €
LA 1.2. Produtos/Products = 308 514,04 €
LA 1.3. Dieta Mediterrânica/Mediterranean Diet = 70 962,05 €
LA 1.4. Comunicação/Communication = 230 925,42 €

INVESTIGADOR RESPONSÁVEL/PRINCIPAL RESEARCHER
Luís Guimarães Dias – Instituto Politécnico de Bragança


