
Divulgação dos Resultados da Participação da Tertúlia Algarvia 

no projeto Articular Para Intervir – 2.ª Fase, na 

componente  Dieta Mediterrânica 

Faro, 27 de janeiro de 2016 



O papel da Tertúlia Algarvia no 
projeto Articular para Intervir 



 
 

Razões que motivaram a 
candidatura: 

∙ Gastronomia algarvia sub-representada no contexto da  

Dieta Mediterrânica; 
 

∙ Poucos vídeos na Internet sobre as influências da Dieta 

Mediterrânica na gastronomia do Algarve; 
 

∙ Os vídeos existentes na Internet sobre a Dieta Mediterrânica 

não apresentam referência a Portugal ou ao Algarve. 
 
 
 
 

Objetivo: Aumentar a notoriedade da gastronomia algarvia no 
âmbito da Dieta Mediterrânica  



 
Resultados: 

(antes possibilidade reprogramação) 

 
∙ 6 vídeos de receitas algarvias representativas da  

Dieta Mediterrânica; 
 

∙Cada vídeo contempla uma pequena introdução sobre o 

enquadramento da gastronomia algarvia no contexto da 
Dieta Mediterrânica; 

 
∙ Cada vídeo foi traduzido e legendado para Inglês e 

Castelhano; 
 

∙ Total de 18 vídeos publicados no YouTube. 
 
 
 



https://youtu.be/o3DynYxeccs


Alguns excertos 



Chefe Augusto Lima 

Guisado de ovelha churra 
Guisado de litão e feijão-branco 

Cavala alhada servida em cama de batata-doce 



Chefe Frederico Lopes 

Salada de moxama de atum 
Lombinho de porco com amêijoas e xarém de coentros 
Bolo de mel com granizado de licor de amêndoa amarga 



Oportunidade com  
Reprogramação Candidatura: 

 
 

Início do processo de criação no seio da associação (e no 
Algarve) de um pequeno núcleo de investigação e formação 

especializado na área da Dieta Mediterrânica e respetiva 
acreditação pela DGERT - Direcção-Geral do Emprego e das 

Relações de Trabalho. 
 
 

 



 
Trabalhos realizados: 
 
Preparação interna da Tertúlia Algarvia para o Processo de Acreditação como 
Entidade Formadora junto da DGERT através da aquisição de serviços de consultoria 
de interface; 
 
Elaboração do Dossier de Acreditação com esta especialização temática 
(Hotelaria/Restauração e Dieta Mediterrânica); 
 
Elaboração de um Relatório de Levantamento de Necessidades de Formação no 
Algarve  na área da Dieta Mediterrânica; 
 
Conceção do Programa de Formação do Curso “Promoção e Divulgação da Dieta 
Mediterrânica”, que terá a duração de 25 h; 
 
Elaboração do Manual de Formação para o Curso “Promoção e Divulgação da Dieta 
Mediterrânica” (25 h); 
 
Conceção dos Planos de Sessão do Curso – Promoção e Divulgação da Dieta 
Mediterrânica (25 h). 

. 
 
 
 



Resultados: 
(após reprogramação) 

 
Pedido de Acreditação como Entidade Formadora com 

Especialização Temática em Hotelaria / Restauração e Dieta 
Mediterrânica submetido e decisão prevista para o 2º 

trimestre de 2016 (90 dias úteis após submissão)  

 
 
 

Objetivo: Iniciar a atividade formativa neste domínio da Dieta 
Mediterrânica no 2º semestre de 2016  



Obrigado pela atenção!   


