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Focus Group “Gestão Inovadora dos Circuitos Curtos Alimentares” 2015 

 
Focus Group “ Innovative Short Food Supply Chain management”, constituído no 
âmbito da PEI AGRI  
 

Síntese do Relatório Final1 
 

Questões Chave: como estimular o crescimento dos circuitos curtos alimentares (CCA) 
na Europa, tanto em termos de número de produtores envolvidos, como de 
quantidades comercializadas, por forma a aumentar o rendimento das explorações 
agrícolas? 
 
Objetivos Gerais 
 

1. Identificar os modelos de CCA que melhoram substancialmente o rendimento 
dos agricultores e têm potencial para serem alargados em termos de número 
de produtores envolvidos e de quantidades comercializadas. 

2. Identificar as principais necessidades ou instrumentos necessários para 
implementar estes modelos e os fatores que frequentemente dificultam o 
aumento de escala. 

3. Explorar as soluções inovadoras para lidar com estes fatores limitantes e 
propor orientações para o futuro trabalho de investigação. 

 
Âmbito de Análise 
 
A análise centrou-se nos CCA “colaborativos”, por se considerar que estes têm maior 
potencial para aumentar o rendimento dos agricultores e capacidade de se expandir. 
As atividades colaborativas foram definidas como aquelas em que “mais do que um 
agricultor, produtor agroalimentar, organização ou indivíduo concordam em 
trabalhar em conjunto para desenvolver CCA para benefício mutuo”. 
 
Tais benefícios incluem: 

 Melhorar a gama de produtos disponíveis para os consumidores, 

 Partilha de recursos entre produtores e transformadores, 

 Manter ou reinstalar equipamentos locais ligados à cadeia alimentar (tais como 

matadouros), 

 Aumentar o poder negocial dos grupos de produtores, 

 Reduzir a concorrência entre os pequenos produtores, 

                                                           
1
 Elaborado pela RRN com base no relatório final 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-focus-group-innovative-short-food-
supply-chain-management-final-report  

e na factsheet  https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-factsheet-innovative-
short-food-supply-chain-management 

http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/innovative-short-food-supply-chain-management
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-focus-group-innovative-short-food-supply-chain-management-final-report
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-focus-group-innovative-short-food-supply-chain-management-final-report
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-factsheet-innovative-short-food-supply-chain-management
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-factsheet-innovative-short-food-supply-chain-management


2 
 

 Apoio mútuo no combate ao isolamento e na integração de novos produtores. 

 

Definição de CCA 
 
A caraterística comum às diferentes formas de CCA na Europa é o reduzido número de 
intermediários entre o agricultor ou produtor agroalimentar e o consumidor.  
Contudo, a definição de CCA seguida pelo grupo privilegia as relações estabelecidas 
entre os atores envolvidos e os resultados alcançados através da redução do número 
de intermediários, relativamente aos seguintes pontos: 
 

 A cadeia do produto é transparente: o consumidor conhece a origem do 
produto e forma como foi produzido. 

 A estruturação da cadeia alimentar assegura a retenção pelo produtor de uma 
parte equitativa do valor do produto vendido. 

 Os intermediários tornam-se parceiros nos CCA, comprometidos com a 
partilha de informação sobre os produtores, a origem dos produtos e as 
técnicas de produção utilizadas.  

 
Os CCA habitualmente fazem parte de sistemas alimentares locais (os alimentos são 
produzidos, comercializados e consumidos dentro de uma área geográfica definida, 
respeitando a sazonalidade e a obtenção de valor acrescentado para o território). 
No entanto, o conceito é dinâmico à medida que os atores sociais se envolvem em 
redes alimentares experimentais e inovadoras na busca de criar sistemas alimentares 
sustentáveis. 
 
Temas em Análise 
 
O grupo, com base na experiência prática dos seus membros, analisou os fatores que 
dificultam a ampliação dos CCA e decidiu abordar quatro temas onde se colocam os 
principais desafios aos CCA colaborativos: 
 

A. Criação e apoio aos CCA colaborativos 
B. Desenvolvimento do produto 
C. Acesso aos mercados e aos consumidores 
D. Infraestruturas e logística 

 
 

A. Criação e apoio aos CCA colaborativos 
 
Apesar da diversidade de CCA identificados pelo grupo, foi consensual que os 
principais obstáculos que se colocam à criação e apoio aos CCA colaborativos são de 
três tipos: 
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1. Barreiras regulamentares 

 

 Regulamentação comunitária, particularmente as regras de higiene, 
nomeadamente a não aplicação de forma adequada, por parte de alguns 
países, dos critérios de flexibilidade nela previstos.  

 Regulamentação e sistemas fiscais penalizadores da produção de pequena 
escala. 
 

2. Acesso a financiamento 
 

 Dificuldade de contrair empréstimos por falta de ativos, juros elevados, 
etc.  

 Dificuldade de chegar a uma decisão comum sobre o reinvestimento dos 
lucros ou a sua distribuição pelos participantes no CCA. 

 
3. Competências 

 
A falta de competências específicas adaptadas ao desempenho de novas 
tarefas e atividades é um dos principais desafios que se colocam aos 
produtores.  
O lançamento de um CCA colaborativo requere competências nos domínios da 
agricultura, planeamento do negócio, marketing, fixação de preços, 
contabilidade, planeamento da produção, logística e novas tecnologias. 
O grupo evidencia a necessidade de formação profissional especializada 
dirigida aos intervenientes nos CCA. 
 

B. Desenvolvimento do produto 
 
O desenvolvimento do produto por forma a satisfazer as expetativas dos 
consumidores é um aspeto distintivo dos CCA e está ligado de perto ao tipo de 
produtos, ao tipo de CCA e às motivações dos produtores e consumidores. 
No caso dos CCA colaborativos, o desenvolvimento do produto tem lugar num 
contexto de um compromisso coletivo relativamente à qualidade, quadro ético e 
normas ambientais que devem ser refletidos nos produtos. 
 
O grupo identificou os dois principais aspetos que influenciam o desenvolvimento 
do produto, no âmbito dos CCA colaborativos: 
 

 Marca e rotulagem 
 
A marca é um meio importante de comunicar valores aos consumidores, 
refletindo os que são comuns a todos os intervenientes do CCA. 
Por sua vez, a rotulagem pode ser um meio de comunicar os valores da marca 
(qualidade, frescura, origem do produto, produtor, método de produção, 
propriedades específicas, etc.) 
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  Assistência técnica para desenvolver o produto 
 
Existem muitas soluções técnicas que são importantes para os produtores 
envolvidos nos CCA, nomeadamente nos domínios das “tecnologias leves”, 
equipamento adaptado, rastreabilidade, segurança alimentar, sistemas 
simplificados de gestão de risco, controlo de qualidade, embalamento, análise 
nutricional e TIC. 
Uma das maiores barreiras à adoção de tecnologia por parte dos CCA é a pouca 
oferta de equipamentos flexíveis e de pequena escala e o desenvolvimento de 
TIC que respondam às necessidades dos CCA. 
 

C. Acesso aos mercados e aos consumidores 
 

Principais desafios que se colocam aos CCA relativamente a estes aspetos: 
 

 Importância de conhecer as preferências e os hábitos de consumo através da 
realização de estudos de mercado. As universidades, centros de investigação, 
etc. podem dar apoio aos CCA neste domínio. 

 Necessidade de sensibilizar, educar e informar o consumidor sobre os CCA, os 
seus benefícios e impactos. 

 Dificuldade de aceder fisicamente aos locais de venda, pela distância entre os 
locais de produção e de consumo, pela falta de infraestruturas para 
escoamento dos produtos, pelo poder de mercado da grande distribuição, etc. 
 

O grupo releva a combinação de diversas modalidades de venda como forma de 
fortalecer os CCA e o papel crescente que podem ter as vendas pela internet na sua 
expansão e sustentabilidade. 
 
Restauração Coletiva Pública 
 
Os contratos públicos de fornecimento de produtos locais à restauração coletiva 
(escolas, lares, hospitais, prisões, etc.) pode contribuir para dar a conhecer o impacto 
da dieta alimentar na saúde, ambiente e comunidade, atingir objetivos de política ao 
nível da saúde, educação e ambiente e apoiar os produtores locais e o emprego. 
 
Os exemplos mostram que o fornecimento de produtos locais às escolas promove 
dietas mais saudáveis, contribui para a economia local, apoia o emprego e incentiva a 
cooperação entre os fornecedores. 
 

A Comissão Europeia encoraja a “contratação pública verde”. A Diretiva 2014/24/UE, 
relativa aos contratos públicos, afirma a importância de “tirar o máximo proveito do 
potencial dos contratos públicos para cumprir os objetivos da Estratégia Europa 2020 
para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo” 

Para o efeito, possibilita que os EM apliquem critérios de adjudicação que incluam 
caraterísticas específicas do ponto de vista ambiental e social ou de facilitação do 
acesso das PME aos contratos públicos, através da divisão em lotes, etc.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=PT
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Restauração Privada 

Os hotéis, restaurantes e catering oferecem um potencial de crescimento para os CCA, 
ainda pouco explorado. Muitos hotéis e restaurantes estão recetivos a introduzir nas 
ementas produtos locais, nomeadamente como forma de reforçar a sua oferta 
distintiva ou de serem reconhecidos por respeitar as especificidades locais e apoiar as 
economias locais. 

Existem igualmente bons exemplos de produtores envolvidos em CCA que criam os 
seus próprios restaurantes e serviços de catering para captar mais valor acrescentado.   

Supermercados 

A inclusão do setor no âmbito dos CCA é um assunto bastante controverso entre 
académicos e produtores. 

Para os primeiros, as vendas aos supermercados não preenchem os critérios da 
definição de CCA, acima referida.  

Do ponto de vista dos produtores, é de assinalar que a criação de muitos CCA foi 
motivada pelo desejo de iniciar novos sistemas alimentares éticos e justos por 
oposição aos representados pelos supermercados. A relutância em lidar com os 
supermercados pode ainda ser devida ao receio de perda de controlo sobre o produto 
ou pela incapacidade de preencher os requisitos colocados pelos supermercados. 

No entanto, o Grupo considera que o setor dos CCA deve incluir os supermercados e 
identifica alguns exemplos de esquemas de compras de produtos locais, praticados por 
cadeias de supermercados nalguns EM, que estão mais próximos da definição do CCA. 

D. Infraestruturas e logística 
 
A distribuição e a logística são questões chave no funcionamento dos CCA e devem ser 
organizadas de forma simples, rápida, flexível, barata, transparente e fiável. 
 
Estas operações exigem recursos humanos adicionais para comunicar com os 
consumidores e organizar a distribuição. 
 
A utilização de TIC é vital, nomeadamente a criação de plataformas e instrumentos 
pela internet para gerir as encomendas e organizar a distribuição. 
 

Tópicos para os Grupos Operacionais 
 
Os CCA desenvolvem-se sob formas e contextos muito diversos. Como tal, os Grupos 
Operacionais devem responder às necessidades dos CCA no contexto e setores 
produtivos em que se enquadram. 
 
Por outro lado, muitos dos temas propostas estão interligados, devendo ser avaliada a 
adequação de reunir os elementos relevantes em programas coerentes de suporte aos 
CCA aplicados a territórios específicos. 
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A. Criação e apoio aos CCA colaborativos 
 
Problema: Os CCA colaborativos enfrentam muitas vezes dificuldades em assegurar o 
financiamento necessário para investir em nova tecnologia ou equipamento que 
possam ser necessários para a inovar ou testar o produto. Os bancos e as instituições 
são muitas vezes relutantes em investir devido ao elevado nível de perceção de risco e 
a falta de referenciais técnico-económicos para estes projetos. 
 
Grupos Operacionais:  
 

 Estabelecer referenciais e indicadores fiáveis que possam ser usados por 
potenciais investidores para avaliação do risco e  remuneração do capital. 

 Avaliar modelos de financiamento inovadores, tais como o crowdfunding, que 
se tornaram populares, mas cujo impacto a longo prazo e viabilidade 
económica ainda não estão bem estabelecidos ou compreendidos. 

 
Atores envolvidos: agricultores, produtores agroalimentares, retalhistas, especialistas 
em logística e consultores de negócios com experiência em análise custo-benefício, 
gestão de risco, finanças, planos de negócios. 
 
B. Desenvolvimento do produto 
 
Problema: Os CCA envolvem frequentemente micro e pequenas empresas que não 
conseguem ter acesso individualmente a inovações tecnológicas, devido ao seu custo, 
falta de conhecimento ou falta de equipamentos adequados à produção de pequena 
escala ou realizada dentro da exploração agrícola, nomeadamente de transformação e 
de embalamento, TIC ou soluções logística.  
 
Grupo Operacional: atividades de intermediação entre as empresas e os fornecedores 
de tecnologia para criar respostas inovadoras ou investigar a melhor forma de adaptar 
as inovações tecnológicas já existentes às necessidades dos CCA (por exemplo através 
do redimensionamento, simplificação, “tecnologias leves”). 
 
Atores envolvidos: agricultores, retalhistas, especialistas em logística, fornecedores de 
tecnologia, especialistas em I&D. 
 
Problema: há uma proliferação de produtos que se afirmam “locais” ou “do produtor”, 
confundindo o consumidor e dificultando o reconhecimento dos produtos locais 
genuínos e dos CCA. 
 
Grupo Operacional: criar regimes de certificação territoriais adequados aos pequenos 
agricultores e produtores envolvidos em CCA. 
 
Atores envolvidos: agricultores, produtores agroalimentares, retalhistas, especialistas 
em sistemas de certificação e regulamentação comercial, consultores de negócios, 
autoridades locais e municipais, representantes de consumidores, organizações da 
sociedade civil. 
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C. Acesso aos mercados e aos consumidores 
 
Problema: uma das barreiras à expansão dos CCA é a dificuldade em dar resposta à 
procura de maior dimensão, especialmente por parte do setor público.  
 
Grupo Operacional: criação de plataformas logísticas ou balcões únicos territoriais que 
permitam que os grupos de agricultores e produtores agroalimentares possam 
colaborar para atender os pedidos dos grandes clientes.  
 
Atores envolvidos: agricultores, produtores agroalimentares, especialistas de logística 
e TIC, especialistas em contratos/consultores jurídicos, autoridades locais e municipais, 
autoridades de turismo, representantes dos consumidores, organizações da sociedade 
civil, grandes clientes ou os seus agentes (que representam escolas ou hospitais, por 
exemplo). 

 

D. Infraestruturas e logística 
 
Problema: muitos pequenos agricultores e produtores agroalimentares transportam 
individualmente os produtos para clientes, lojas ou mercados. Podem ser 
desenvolvidas soluções mais eficientes, baratas e amigas do ambiente, através da 
logística e distribuição colaborativas. 
 
Grupo Operacional: criar soluções para a logística e a distribuição colaborativas e 
identificar as rotas e oportunidades mais eficientes para a recolha e entrega conjunta 
dos produtos.   
 
 Atores envolvidos: agricultores, produtores agroalimentares, especialistas em 
logística e TIC, especialistas em contratos/assessores jurídicos, especialistas em 
transportes e eficiência energética, I&D na conceção de veículos, de sistemas de 
informação, etc. 

 
Necessidades de Investigação  
 
 Modelos de financiamento para os CCA colaborativas, tais como o crowdfunding, o 

empréstimo entre pares e o capital de risco. 
 Obstáculos que se colocam aos novos aderentes, tais como o acesso à terra e ao 

crédito e os subsequentes modelos de negócio. 
  Entraves à aceitação e adoção de inovações técnicas para apoiar os CCA 

colaborativos. 
 Conceitos, ferramentas e métodos para avaliar o impacto dos CCA num 

determinado território. 
 Papel e contributo dos CCA para manter a viabilidade social e económica das 

comunidades rurais remotas. 
 Papel dos CCA (agora e no futuro) para melhorar o acesso dos grupos mais 

vulneráveis da sociedade a alimentos saudáveis a preços acessíveis. 
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 Papel dos CCA na redução do desperdício alimentar. 
 Qualidade nutricional dos alimentos com origem nos CCA comparativamente aos 

comercializados pelos circuitos de distribuição convencionais. 
 Tipologia de CCA colaborativos, a fim de identificar os modelos mais bem-

sucedidos no quadro de um contexto particular e o apoio relevante, estruturas de 
gestão e inovações que os favorecem. 

 
Recomendações 
 
O grupo identificou outro tipo de ações que podem ser desenvolvidas por redes 
temáticas, programas de formação profissional ou por organizações que representam 
os atores envolvidos nos CCA. 
 

Questões de Política 

 Facilitar o acesso a produtos comercializados em CCA: examinar quais os 

instrumentos de política a implementar a nível europeu e/ou nacional para 

tornar o fornecimento destes produtos mais estruturado e acessível. 

 Proteger a integridade dos CCA: quais as oportunidades e desafios de criar 

regimes de rotulagem participativos para os CCA. 

 Contratos públicos para escolas e outos estabelecimentos de ensino: em que 

medida pode ser implementada uma política comum para escolas e 

restauração coletiva pública para encorajar a igualdade de acesso de todas as 

crianças a alimentos frescos, saudáveis e ambientalmente sustentáveis, 

provenientes de CCA. 

Questões de Formação  

As questões da formação foram repetidamente levantadas relativamente a muitos 

aspetos da criação e expansão dos CCA. 

 Os planos curriculares de ensino não cobrem a diversidade de atividades que 

caraterizam os CCA. É necessário desenvolver planos curriculares para os 

empresários envolvidos em CCA, partilhar as melhores práticas e testar as 

metodologias mais eficazes de ministrar essa formação, incluindo a 

aprendizagem entre pares. 

 Necessidade de avaliar que tipos de capacidades de liderança são mais 

adequados para apoiar a criação e expansão dos CCA e em que medida as 

entidades públicas competentes podem desenvolver essas capacidades. 

Disseminação de boas práticas 

O grupo identificou muitos exemplos de boas práticas em diferentes países, sendo 

necessário melhorar os mecanismos de partilha das boas práticas de CCA 
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colaborativos, nomeadamente através da Rede e do Service Point da PEI AGRI. Podem 

ser partilhadas boas práticas nas seguintes áreas específicas: 

 Práticas flexíveis em matérias relativas à higiene e segurança alimentar, 

legislação fiscal e definição de CCA. 

 Oportunidades oferecidas pela contratação pública para apoiar os CCA no 

quadro dos regulamentos europeus e das medidas para promover a 

sustentabilidade ambiental. 

 Regimes de marcas coletivas. 

 Modelos logísticos para os CCA colaborativos.  

 

 

 

 

 

 


