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PROJETO AproximaR - Produzir e Consumir Localmente 

ENQUADRAMENTO 

A possibilidade de comprar produtos locais diretamente ao produtor é para muitos consumidores a 
forma mais satisfatória de garantir a qualidade, rastreabilidade e autenticidade dos produtos e uma 
maneira de apoiar a economia local. A comunicação entre produtores e consumidores permite criar 
confiança mútua e diferenciar os produtos locais dos restantes, acrescentando-lhes valor económico, 
ambiental e social.  

A pertinência e atualidade do tema levaram os membros da Rede Rural Nacional (RRN) a selecionar 

os "circuitos curtos agroalimentares" (CCA) como tema prioritário a tratar no âmbito de um dos seus 

Grupos de Trabalho Temáticos.  

O projeto AproximaR – Produzir e Consumir Localmente surge na sequência das atividades deste grupo 
temático. 

PARCERIA  

CONFAGRI - Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, 

C.C.R.L  

CNA - Confederação Nacional da Agricultura 

DGADR - Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

ISA – Instituto Superior de Agronomia 

A2S - Associação para o Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia 

IPC – Instituto politécnico de Coimbra 

 

OBJETIVOS DO PROJETO  

• Promover o desenvolvimento de CCA em Portugal; 

• Qualificar a intervenção dos agentes de Desenvolvimento Rural e dos produtores; 

• Contribuir para a boa aplicação, acompanhamento e avaliação das Politicas de 
Desenvolvimento Rural no que respeita ao conhecimento e à dinamização dos 
Circuitos Curtos Agro-alimentares (CCA). 

 
Concretizados através das seguintes eixos:  

• Realização de estudos de caso representativos das modalidades de CCA; 
• Identificação, caracterização e mapeamento de “boas práticas” de 

modalidades de CCA; 
• Capitalização de experiências relevantes de CCA em Portugal e na Europa; 
• Realização de Grupos focais com peritos nacionais e internacionais; 
• Desenvolvimento de guias de apoio à criação de CCA; 
• Desenvolvimento de guia do quadro legislativo aplicável aos CCA. 
• Criação de Plataforma agregadora de todos os conteúdos e informação 

desenvolvida no âmbito do projeto. 

 

 

ATIVIDADES A REALIZAR 

As atividades a realizar pela Parceria encontram-se sistematizadas no quadro seguinte, sendo que estas 

se encontram estruturadas por tema e modalidade de CCA sendo o prazo temporal para o seu 

cumprimento de 18 meses, iniciado em abril de 2019 e terminando em outubro de 2020.  
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METODOLOGIA  

A metodologia assenta no levantamento para identificação, caracterização e mapeamento de CCA em 

Portugal e de seleção de “boas práticas” de CCA em Portugal e na UE, através de fontes de informação 

primária e secundárias (internet, revistas etc) nas modalidades: cabazes, venda na exploração, mercados 

de produtores (MP) e restauração coletiva (RC). Em Portugal, essa informação será acrescida da 

realização de entrevistas presenciais para perceção dos principais problemas/entraves e 

vantagens/oportunidades que estes apresentam e gravação de 4 vídeos (um por modalidade).  

Tendo em conta a enorme experiência de França e Itália na temática dos MP e RC, serão convidados a 

participar em grupos focais peritos destes países conjuntamente  com peritos nacionais. 

Em paralelo, na temática MP e RC decorrerão 2 estudos de caso na Região Saloia.  

Toda a informação produzida será utilizada para a elaboração dos guias de apoio à criação de CCA cuja 

elaboração refletirá as necessidades efetivas dos atores envolvidos na respetiva implementação. 

Tendo em conta a necessidade de clarificar o enquadramento legal e processual aplicável à 

comercialização de produtos nestes circuitos, será também elaborado um guia para o efeito, com base 

no levantamento da legislação relevante de âmbito nacional e comunitária.  

RESULTADOS E PRODUTOS 

O mapeamento de CCA em Portugal, os Estudos de Caso e os 4 vídeos a desenvolver por modalidade, os 

Guias de apoio à criação de CCA serão disponibilizados em suporte digital e integrados numa plataforma 

especificamente criada para o efeito, a ser alojada no site da Rede Rural Nacional (RRN), de fácil acesso 

e impressão. Todos os produtos serão, também, divulgados em 3 eventos a realizar em 3 regiões 

distintas: Norte (Braga), Centro (Coimbra) e Alentejo (Évora) no final do projeto. 

Pretende-se assim uma divulgação alargada e abrangência territorial total, dos resultados e produtos do 

projeto. 

 


