
O Centro de Competências para a Dieta Mediterrânica (CCDM) agrega diversos inter-
venientes com responsabilidades na investigação, preservação, valorização, divulgação 
e promoção da Dieta Mediterrânica (DM) em Portugal.

O CCDM tem por missão contribuir para a implementação de uma estratégia de sal-
vaguarda, promoção e valorização da DM enquanto Património Cultural Imaterial da 
Humanidade da UNESCO  e para a sua preservação enquanto herança cultural,  estilo de 
vida saudável, padrão alimentar de excelência e importante fator de desenvolvimento 
dos territórios.

MISSÃO

• Coligir informação identificando os padrões 
alimentares, culturais e paisagísticos, no 
âmbito da DM, de cada região em Portugal 
que possa apoiar as ações relativas à DM 
nos domínios da investigação, da salva-
guarda, promoção e divulgação; 

• Promover o estudo, investigação e produção 
de conhecimento sobre a DM nas suas 
diferentes dimensões (nomeadamente 
agricultura, mar, turismo, saúde, bem-estar, 
cultura e património) e a sua transmissão  
à comunidade; 

• Divulgar o conhecimento científico  
e tecnológico que contribua para  
a salvaguarda e promoção da DM;

• Contribuir para a definição e implementação 
de uma estratégia de promoção e valorização 
da DM enquanto fator de desenvolvimento 
de atividades económicas e sociais ligadas 
à agricultura e turismo sustentáveis, saúde 
alimentar e estilos de vida saudáveis, festi- 
vidades cíclicas e convivialidades, proteção 
das paisagens culturais da DM;

• Partilhar, permutar conhecimentos e boas 
práticas de salvaguarda e revitalização  
da DM com os países que com Portugal  
foram reconhecidos a 4 de Dezembro  
de 2013 pela UNESCO.

OBJETIVOS



Membros fundadores:

Câmara Municipal de Tavira | DGADR – Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural | INIAV – Instituto 
Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. | AGROBIO | Associação IN LOCO | Associação Movimento 
Mulheres de Vermelho | CASA DO AZEITE – Associação do Azeite de Portugal | CENTRO MARCA S.A. – Associação 
Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca | CITUR – Centro de Investigação e Desenvolvimento em Turismo  
(ESHTE) | DRAPALENTEJO – Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo | DRAPALGARVE – Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Algarve | DRAPCENTRO – Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro | 
DRAPLVT – Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo | DRAPNORTE – Direção Regional de 
Agricultura e Pescas do Norte | Federação das Confrarias Gastronómicas | FIPA – Federação das Industrias Portuguesas 
Agro-Alimentares | MINHA TERRA – Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local | Ordem dos 
Nutricionistas | Turismo de Portugal, I.P. | Universidade do Algarve | ViniPortugal – Associação Interprofissional para  
a Promoção dos Vinhos Portugueses | DGS – Direção Geral de Saúde (adesão na 1.ª Assembleia) | DGE - Direção Geral  
de Educação (adesão na 1.ª Assembleia) | FAO – escritório em Portugal (adesão na 1.ª Assembleia)
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