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Cabaz PROVE 
 

PROMOTOR(ES) 

16 Associações de Desenvolvimento Local (ADL): Associação de Desenvolvimento Regional da Península de 
Setúbal (ADREPES); Associação de Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa (ADER-SOUSA); Associação para 
o Desenvolvimento em Espaço Rural do Norte do Alentejo (Ader-AL); GAL-PRÓ-RURAL — ALENTEJO XXI 
(Alentejo XXI); Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Minho (ADRIMINHO); Associação 
para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte (ADIRN); Associação de Desenvolvimento Regional 
Integrado das Terras de Santa Maria (ADRITEM); Associação de Desenvolvimento das Terras Altas do Homem, 
Cávado e Ave (ATAHCA); Associação para a Promoção Rural da Charneca Ribatejana (Charneca Ribatejana); 
Associação para o Desenvolvimento da Terra Quente (DESTEQUE); Cooperativa de Formação, Educação e 
Desenvolvimento do Baixo Tâmega CRL (DOLMEN); Associação In Loco – Pensar no Global, Agir no Local (IN 
LOCO); Leader Oeste-Associação Desenvolvimento Rural (Leader-Oeste); Desenvolvimento Alentejo Central, ACE 
(MONTE); Associação Desenvolvimento Integrado Da Raia Centro Norte (Pró-Raia);Associação para o 
Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior (TAGUS) 

PRODUTO 

Frutas e legumes variados, sazonais e de qualidade  

INICIO do CABAZ 

Junho de 2006 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS do Cabaz PROVE em 2020 
Nº de Produtores envolvidos (à escala nacional): 102 

Nº Nº Nº Nº de Consumidores PROVE (à escala nacional)de Consumidores PROVE (à escala nacional)de Consumidores PROVE (à escala nacional)de Consumidores PROVE (à escala nacional): 6 048  

Modalidade de entregaModalidade de entregaModalidade de entregaModalidade de entrega: ao domicílio; sedes de empresas e outros tipos de entidades públicas e privadas, outros 
locais (para mais informação sobre os núcleos de entrega do Cabaz PROVE e respetivas modalidades de entrega 
ver: http://www.prove.com.pt/www/sk-pub-nucleos.php) 

Distritos de localização dos núcleos de entrega do Cabaz PROVE: Viana do Castelo; Braga; Porto; Aveiro; Viseu; 
Leiria; Santarém; Lisboa; Setúbal; Évora; Beja; Faro 

DESCRIÇÃO DA INICIATIVA 

Introdução: O início do Circuito Curto Agroalimentar (CCA) Cabaz PROVE, formalizado em 2006 com a 
comercialização dos primeiros Cabazes, teve por suporte um continuado trabalho de campo, junto de produtores 
agrícolas e o desenvolvimento de uma Metodologia elaborada em conjunto com estes últimos. Ambas as 
abordagens visavam a constituição de uma rede de CCA na modalidade Cabaz, na forma de venda direta. A 
definição dos processos e procedimentos de operacionalização daquelas duas vertentes foram tanto mais 
relevantes quanto em Portugal tal tipo de iniciativas eram, à época e com a exceção do RECÍPROCO, inexistentes. 
Aqueles processos e procedimentos também contribuíram e, em larga medida, explicam a continuidade desta 
iniciativa, a sua progressiva dispersão territorial e, ainda, a constituição de uma pluralidade de núcleos de 
produtores-consumidores PROVE 

Início do Cabaz PROVE: Coube à Associação de Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal Associação de Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal Associação de Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal Associação de Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal 
((((ADREPES)ADREPES)ADREPES)ADREPES) a responsabilidade pela elaboração e implementação, no terreno, da Metodologia PROVE —

Promover e Vender. Pioneira à escala nacional, esta metodologia viria a ser progressivamente replicada por 
outras ADL, dispersas por todo o território do Continente, as quais foram também agregando outras entidades 
como autarquias, organizações de agricultores e outros tipos de entidades locais/regionais.  
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O processo de comercialização do PROVE teve início em 2006 com dois núcleos, um em Palmela e outro em 
Sesimbra, constituídos respetivamente por dois e três produtores, e com um total de cerca de 30 consumidores 
em cada local/núcleo de entrega. Atualmente (2020) existem 14 núcleos PROVE na Península de Setúbal e 32 
núcleos em Lisboa. Estes núcleos envolvem: i) cerca de 17 produtores agrícolas, e respetivos agregados 
familiares, localizados na zona de intervenção territorial da ADREPES e ii) 1 242 consumidores na Península de 
Setúbal e 3 000 consumidores em Lisboa. Por seu lado, a distribuição dos Cabazes PROVE tem lugar em 61 
pontos de entrega 

A Metodologia PROVE —Promover e Vender tinha/tem por objetivo contribuir para o escoamento de produtos 
locais, fomentando as relações de proximidade entre quem produz e quem consome, estabelecendo circuitos 
curtos de comercialização entre pequenos produtores agrícolas e consumidores, com recurso às TIC. Foi 
concebida, desenvolvida e inicialmente disseminada com o apoio da Iniciativa Comunitária (IC) Equal. Ao longo 
de cinco anos, a IC Equal permitiu criar aquela abordagem metodológica que para além de potenciar a economia 
de proximidade e solidária, também estimula o empreendedorismo em meio rural e contribui para a melhorias 
dos rendimentos dos pequenos produtores agrícolas familiares. Deste modo, fomenta a dinamização das 
economias rurais locais/regionais e, consequentemente, o processo de desenvolvimento rural 

O Cabaz PROVE representa, no momento, a iniciativa de CCA na Modalidade Cabaz que, à escala nacional, 
continua a poder ser considerada como inovadora, porque:  

a) foi/é concebida com os produtores agrícolas (e não para os produtores agrícolas) — por exemplo, organizar 
com os agricultores as designadas Oficinas de Qualificação, com periodicidade bimensal e duração de uma manhã 
ou tarde, nas quais são debatidas e esclarecidas várias temáticas, tais como: i) planear as quantidades a produzir 
e a diversidade de culturas a contemplar, tendo em vista poder abastecer um Cabaz com uma composição o mais 
diversificada possível, ii) regras a observar na aplicação de produtos fitofarmacêuticos tendo em vista a redução 
dos mesmos, iii) comercialização direta e informação sobre o atendimento ao consumidor, entre outros1, 
ilustram o formato bottom-up da abordagem-suporte da Metodologia PROVE —Promover e Vender; 

bbbb)))) permite e garante, simultaneamente, a autonomia dos produtores agrícolas e a sua organização em grupos ou 
núcleos de Produtores que aderiram/aderem àquela Metodologia;  

cccc)))) congrega pequenos produtores agrícolas familiares cuja produção não é passível de integrar os canais de 
escoamento-suporte do modelo agroalimentar industrial. Por um lado, porque produzem pequenas quantidades, 
por outro porque os produtos não “obedecem” a normas que impõem a unicidade de formas e dimensões. 
Subalterniza-se e desvaloriza-se, por estas vias, a qualidade nutritiva dos alimentos produzidos por aqueles 
agricultores 

A Avaliação realizada ao funcionamento do Cabaz PROVE, intitulada “Projeto de Cooperação Interterritorial – 
PROVE – PROMOVER e VENDER” , em 2012, permitiu, através da realização presencial de inquéritos por 
questionário, traçar os contornos do perfil socioeconómico de produtores PROVE, bem como de características 
das unidades produtivas que, então, geriam. De seguida, de forma sucinta, apresentam-se alguns destes 
elementos: 

• Àquela data, os produtores PROVE eram maioritariamente (62%) mulheres, metade (51%) tinha entre 
40 e 60 anos, e 26% entre 31 e 40 anos.  

• A larga maioria (79%) possuía escolaridade até ao sexto ano e 21% o nível superior.  

• A maioria dos/das inquiridos/as dedicava, pelo menos, 70% do seu tempo de trabalho à exploração 
agrícola.  

• As explorações inquiridas que então integravam a rede do Cabaz PROVE dispunham de reduzida 
dimensão física: 75% tinha superfície total (ST) inferior a 4,5 ha, sendo a classe de ST entre os 1,5 ha e 
4,5 ha a mais representada. 

• Integrando a larga maioria (76%) o universo da agricultura familiar (este identificado com o conjunto 
das explorações agrícolas em que o cultivo da terra é executado na totalidade ou maioritariamente 
pelo/a produtor/a e membros do respetivo agregado doméstico), o acesso ao mercado para 
comercialização dos produtos em condições mais vantajosas (79%), o contacto direto com os 
consumidores (66%) e as preocupações ambientais e com a saúde (57%) constituíam as principais 

                                                        
1 Para mais detalhes ver o Manual PROVE (2009): PROVE – Contributo para um Processo Territorial de Proximidade. Equipa: 
Cláudia Bandeiras (ADREPES), Cláudia Costa (ADER-SOUSA), José Pedro Calheiros (SAL), Luís Alvarez (INDE) e Marta Alter 
(MONTE), Coordenação de Manuela Sampaio (ADREPES), 1ª Edição Setembro 2007; 2ª Edição Junho de 2009. 
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motivações que, de acordo com os/as inquiridos/as, explicavam a respetiva adesão ao Cabaz PROVE 
(Rodrigo et al., 2012)2. 

Em relação aos resultados e impactes do Cabaz PROVE, a maioria dos/as produtores/as inquiridos/as 
concordava (entre 53% e 66%) que o projeto PROVE tinha fomentado o cultivo de novas espécies hortícolas e a 
diversificação das mesmas, o aumento da área ocupada com hortícolas e a melhoria das condições de 
comercialização e dos rendimentos familiares com origem na exploração agrícola. Estas melhorias, note-se, não 
tinham decorrido de um aumento da área da unidade produtiva mas, antes, da mobilização de recursos humanos 
disponíveis sem, sublinhe-se, oportunidades de trabalho nos mercados de trabalho locais/regionais. Constatou-
se, com efeito, que esta modalidade de comercialização (venda direta) constituiu, para alguns produtores, uma 
oportunidade de criação de postos de trabalho, para os próprios e/ou filhos/as, para além de também 
dinamizarem, ainda que com reduzida expressão, o mercado de trabalho agrícola local/regional. 
 

PERSPETIVAS FUTURASPERSPETIVAS FUTURASPERSPETIVAS FUTURASPERSPETIVAS FUTURAS    
Decorre, presentemente, o Projeto “Sistemas Participativos de Garantia (SPG) dos Circuitos Curtos 
Agroalimentares”, financiado pela Rede Rural Nacional que reúne várias ADL em cujos territórios funciona a rede 
do Cabaz PROVE. Neste âmbito, e tendo em vista a implementação em Portugal deste sistema de garantia de 
qualidade, foram envolvidos, até ao momento, 42 produtores e 1 200 consumidores que partilharam as suas 
expetativas e interesses na implementação de um SPG3    

Mais informações:Mais informações:Mais informações:Mais informações:    

Modalidade de CCAModalidade de CCAModalidade de CCAModalidade de CCA: Cabaz  

NomeNomeNomeNome: Cabaz PROVE 

NUTIIINUTIIINUTIIINUTIII    de localização dosde localização dosde localização dosde localização dos    núcleos de entrega do Cabaz PROVEnúcleos de entrega do Cabaz PROVEnúcleos de entrega do Cabaz PROVEnúcleos de entrega do Cabaz PROVE: Alto Minho; Cávado; Ave; Área Metropolitana do 
Porto; Tâmega e Sousa; Região de Aveiro; Viseu Dão Lafões; Região de Leiria; Lezíria do Tejo; Área Metropolitana 
de Lisboa; Alentejo Central; Baixo Alentejo; Algarve 

ConcelhoConcelhoConcelhoConcelhossss; ; ; ; Caminha, Monção, Ponte da Barca, Vila Praia de Ancora; Braga, Cabeceiras de Basto , Póvoa do 
Lanhoso, Vila Verde; Felgueiras, Gaia, Lousada, Matosinhos, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel, Porto; 
Albergaria-a-Velha, Aveiro, Espinho , Oliveira de Azeméis , S. João da Madeira , Santa Maria da Feira; Viseu; 
Leiria; Abrantes, Ourém; Alenquer, Cascais, Lisboa, Loures, Torres Vedras; Alcochete, Almada, Azeitão, Barreiro, 
Moita, Montijo, Palmela, Sesimbra, Setúbal; Évora, Montemor-o-Novo; Moura; Albufeira, Portimão, S. Brás 
Alportel, Silves 

ContactosContactosContactosContactos: http://www.prove.com.pt/www/cabaz-prove-consumidor.T113.php 
 
 

 

                                                        
2 Rodrigo, Isabel et al., (2012), Relatório Final de Avaliação Projeto de Cooperação Interterritorial PROVE – PROMOVER E 
VENDER; A Perspetiva dos Produtores, ISA, UTAD, CETRAD, 82 pp. 
3 Para mais informação, consultar http://www.prove.com.pt/www/noticias.T2.php (acedido em Novembro de 2021) 


