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Exmo. Senhor Director-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, caro Eng. Gonçalo 

Leal, 

Caros participantes nesta oficina de trabalho, 

Caros colegas dos GAL, 

 

As minhas primeiras palavras são para agradecer à DGADR e à estrutura de apoio técnico 

da Rede Rural Nacional, a inexcedível colaboração na montagem desta oficina. Os 

circuitos curtos agro-alimentares é uma temática que temos vindo a trabalhar em conjunto 

há já algum tempo e que, continuará a merecer a nossa atenção e empenho. 

Como sabem é uma temática vasta, que requer abordagens em rede e multi-actor. Hoje, 

com os exemplos que vamos conhecer melhor e as reflexões conjuntas que pretendemos 

estimular, vamos olhar para os CCA no âmbito dos Sistemas Alimentares Locais. 

Por diversos motivos, as questões relacionadas com a alimentação, do ponto de vista da 

segurança, da soberania, da qualidade alimentar e também – infelizmente, ainda - da 

quantidade, tanto devido a situações de escassez como de excessos, estão na ordem do 

dia e fazem parte das preocupações de cada vez mais pessoas. 

De uma maneira geral, na nossa sociedade, nunca houve à disposição tanta quantidade e 

variedade de produtos alimentares, oriundos de todas as partes do mundo. Mas, 

simultaneamente, tem aumentado também a consciência dos consumidores sobre a forma 

como os alimentos são produzidos, transformados, embalados e distribuídos e as 

implicações que as suas escolhas enquanto consumidores podem ter na sua vida, mas 

também ao nível das suas comunidades e até a nível global. 

Esta consciência partilhada entre consumidores, produtores e decisores responsáveis 

pelas políticas públicas, tem-se traduzido numa crescente aposta em formas, por enquanto, 

“alternativas” de produzir, de fazer chegar os produtos alimentares aos consumidores, e até 

do modo como são encarados os alimentos e a alimentação na vida dos indivíduos e das 

comunidades. 
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É neste ponto, em que deixamos de falar apenas da redução do número de intermediários, 

ou da distância física entre o local de produção e consumo, ou seja, dos elementos-chave 

dos CCA, e em que introduzimos dimensões de sazonalidade, sustentabilidade e co-

responsabilidade, que passamos a falar de Sistemas Alimentares Locais. 

Nos Sistemas Alimentares Locais, há interligação entre produtores e consumidores, mas 

também com outras actividades, numa espécie de “comunidade de interesses localizados”, 

que normalmente concorre para a utilização sustentável dos recursos, a valorização dos 

produtos, a preservação de “saberes-fazer” tradicionais, mas também a inovação 

organizacional e social e, por conseguinte, o desenvolvimento local. 

As Associações de Desenvolvimento Local, seja no âmbito das suas actividades de 

animação territorial, seja no âmbito das suas estratégias de desenvolvimento local 

LEADER/DLBC, enquanto Grupos de Acção Local, têm promovido e apoiado diversas 

actividades que se concorrem para o estabelecimento de Sistemas Alimentares Locais, 

entre as quais o apoio e desenvolvimento de Circuitos Curtos Agro-alimentares é 

provavelmente das que têm mais visibilidade através de iniciativas emblemáticas como o 

PROVE, que conta já com mais de 10 anos de actividade, em crescimento, mas também 

apoiando muitos – mesmo muitos! - mercados de proximidade como as Feiras da Serra, no 

Algarve, com quase trinta anos de existência, ou mais recentemente a iniciativa “Os 

Quintais nas Praças do Pinhal”. 

Algumas destas iniciativas, assim como uma consciência global sobre a importância dos 

circuitos curtos e dos mercados de proximidade, estiveram na origem da criação de uma 

operação, designada “Cadeias curtas e mercados locais”, no âmbito da Medida LEADER 

do PDR2020 - Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, que visa apoiar 

projectos de criação ou dinamização de circuitos curtos e a comercialização de 

proximidade de produtos agrícolas e transformados bem como a realização de obras em 

edifícios de mercados, destinados a acolher os produtores. 

Por diversos motivos, que não cabe agora aqui detalhar, esta operação tem-se revelado 

pouco atractiva e adequada e deu origem a relativamente poucos projectos apoiados, 

principalmente na componente de apoio às cadeias curtas. 
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Contudo, ficou recentemente concluído, com a republicação da portaria que a regulamenta, 

um processo da alteração a esta operação que se iniciou em finais do ano passado, que 

deverá permitir abrir avisos muito brevemente com condições interessantes para apoiar os 

agricultores que queiram vender directamente as suas produções nos mercados locais, 

associando ao apoio ao investimento uma ajuda forfetária às deslocações realizadas. 

Apesar dos constrangimentos, iniciativas como o Mercadinho Rural de Mondim de Basto, o 

recém-inaugurado Mercado Local de Produtores de Chaves, o projecto “Bioberço da 

Lusitânia”, ou o projecto “Mértola com Gosto”, são exemplos de iniciativas apoiadas no 

quadro da operação “Cadeias Curtas e Mercados Locais” do PDR2020, precursoras do que 

que pode vir a ser um apoio mais generalizado a este tipo de iniciativas. 

A Federação Minha Terra considera que trabalho pioneiro que as ADL e os GAL tiveram no 

âmbito dos Circuitos Curtos Agro-alimentares, pode agora alargar-se aos Sistemas 

Alimentares Locais. A natureza territorial da intervenção e a diversidade das parcerias 

locais, no seio das quais colaboram associações, autarquias, organizações de produtores, 

IPSS (com um papel fundamental na restauração colectiva) são factores-chave para uma 

abordagem de sucesso aos Sistemas Alimentares Locais. A estes elementos é necessário 

juntar medidas de política pública adequadas tanto no que respeita ao enquadramento 

legislativo como aos sistemas de apoio que é necessário desenhar. 

No momento actual em que se desenha o próximo período de programação de fundos 

comunitários, e em particular o instrumento LEADER/DLBC, é crucial dar prioridade a este 

tipo de discussão e concentrarmos os nossos esforços em termos medidas de apoio 

simples, flexíveis e que permitam responder de forma integrada e adaptada as 

necessidades de cada território e de cada Sistema Alimentar Local. 

Os Circuitos Curtos Agro-alimentares e os Sistemas Alimentares Locais podem ser 

fundamentais para a concretização e a localização dos Objectivos de Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, nomeadamente o contribuindo para 

diversas metas do ODS 12 – Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis. 

Obrigado e votos de um bom trabalho. 


