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A DM é um património milenar das comunidades mediterrânicas ou de influência 
mediterrânica (como Portugal).

Considerada (OMS, FAO,…) como:
• uma dieta sustentável, 
• um padrão alimentar e um estilo de vida saudável, 
• que se baseia no consumo de produtos locais e sazonais, 

Contribui para:
• a sustentabilidade alimentar, 
• a preservação das paisagens agrícolas e ambientais, do património e da cultura 

regional,
•desenvolvimento socioeconómico dos territórios.
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“DIETA MEDITERRÂNICA - DM”



“Reconhecimento da DM como Património Cultural 
Imaterial da Humanidade”

• 16 de novembro de 2010

• A Dieta Mediterrânica foi declarada Património Cultural Imaterial da Humanidade pela 
UNESCO. Incluía Espanha, Itália, Grécia e Marrocos

• 4 de dezembro de 2013

•Aprovada a candidatura conjunta de Portugal, Chipre, Croácia, 
Grécia, Espanha, Itália e Marrocos
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“CENTRO DE COMPETÊNCIAS PARA A DIETA 
MEDITERRÂNICA”

• 19/07/2018

• Missão: agregar os diferentes agentes e intervenientes com responsabilidades na 
investigação, preservação, valorização e divulgação e promoção da DM em Portugal, 
contribuindo assim ativamente para a maior implantação e enriquecimento da mesma e 
para a respetiva preservação enquanto herança cultural identitária portuguesa, 
um estilo de vida e um padrão alimentar de excelência e importante 
fator de desenvolvimento dos territórios rurais.
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• A DM tem uma dimensão flexível e tem-se adaptado à diversidade 
territorial, à evolução da economia e aos modos de vida das 
respetivas populações. 

• A valorização e salvaguarda da DM, nas regiões, é um trabalho que 
tem de ser feito em rede, envolvendo vários agentes conhecedores 
do território e em vários domínios.

• Para conhecer a diversidade da DM há que identificar as suas 
particularidades regionais, para que com este conhecimento se 
possa promover e divulgar a DM em cada uma das regiões, a partir 
das suas características específicas.
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“DIETA MEDITERRÂNICA e a REDE RURAL”



“Territorial MED”

•Reforçar a estratégia nacional para a salvaguarda e a 
valorização da Dieta Mediterrânica, desenvolvendo uma 
intervenção alargada a todo o território nacional, mas com 
incidência e adequação a cada região do País.
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“Territorial MED”

• Divulgar a “Rota da Dieta Mediterrânica-RDM” regionalmente, como uma 
estratégia para a valorização dos produtos, das tradições, da cultura e do 
património das regiões; promover o alargamento da RDM iniciada na Região do 
Algarve;

• Contribuir para aprofundar o conceito de Dieta Mediterrânica (DM), na sua 
diversidade e nas suas especificidades regionais; identificar as características e 
produtos base diferenciadores da DM em cada uma das regiões de Portugal 
Continental;

• Divulgar e promover a DM nas cinco regiões de Portugal Continental, enquanto 
estilo de vida e padrão alimentar saudável e dinamizador do desenvolvimento 
dos territórios rurais.
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Criação dos Conselhos Regionais da DM – Porquê? 

A DM é uma oportunidade para:

• promover as características e recursos endógenos dos territórios,

Onde:

• os diversos atores e agentes locais desempenham um papel essencial,

Como:

• preservando e promovendo os produtos, gastronomia, cultura, tradições, 
saberes-fazer, património, paisagens associadas à DM, …

• fomentando a criação de produtos inovadores que contribuam para o 
desenvolvimento económico dos territórios rurais.
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“DIETA MEDITERRÂNICA e a REDE RURAL”



“Terra Futura – Agenda Inovação 20|30”
Eixo I. Promoção da Dieta Mediterrânica e de uma alimentação equilibrada, diversificada e sustentável

Iniciativa 1 - Alimentação sustentável

• Esta iniciativa pretende estimular a produção nacional, a adoção de sistemas de produção e distribuição mais 
sustentáveis, as cadeias curtas de abastecimento, a valorização dos produtos de qualidade, da dieta 
mediterrânica e a sensibilização dos consumidores e da população em geral para a adoção de uma 
alimentação nutricionalmente equilibrada e para o consumo de produtos de época. 

Objetivos Operacionais:

• Fomentar o consumo dos produtos nacionais, regionais e locais e garantir a sua autenticidade.

• Promover e valorizar os produtos endógenos, os produtos de qualidade certificada e a DM

• Educar para a saúde.

• Combater o desperdício alimentar.
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Aumentar em 20% o nível 
de adesão à Dieta 
Mediterrânica



Muito obrigada pela vossa atenção.

• Email: rederuralnacional@dgadr.pt

• https://www.rederural.gov.pt/

• https://inovacao.rederural.gov.pt/

• http://www.dietamediterranica.net/?q=pt/ccdm

Maria Custódia Correia
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