“BOAS PRÁTICAS”1 DE CCA, NA MODALIDADE
CABAZ, NA União Europeia

A Rede AMAP em França
I – INTRODUÇÃO
De seguida, apresenta-se de forma breve o cenário geral de iniciativas de venda direta com contrato que integram,
na esmagadora maioria das situações, a modalidade Cabazes com contrato, localizadas em 22 países europeus2
(Volz et al., 2016). Este cenário reporta-se a 2015 e baseia-se no Relatório elaborado pela Rede Internacional
URGENCI3. Neste documento, aquela modalidade de venda direta é designada por Community Supported
Agriculture (CSA)4 e definida como “uma parceria direta entre um grupo de consumidores e produtor(es) em que
os riscos, responsabilidades e benefícios das atividades agrícolas são partilhados através de acordos a longo prazo.
Operando geralmente a uma escala pequena e local, as CSA visam fornecer alimentos de qualidade produzidos de
forma agroecológica” (Weckenbrock et al., 2016: 8: itálicos nossos).
Como o mesmo Relatório também esclarece, embora a existência de acordos a longo prazo e o estabelecimento de
parcerias diretas entre grupos de consumidores e produtor(es) sejam características identificadoras e
diferenciadoras das CSA, face a outas formas de venda direta, sucede que cada CSA tem especificidade própria
refletindo quer as características locais onde são implementadas, quer as necessidades/interesses/
disponibilidades dos consumidores e produto(es) envolvidos. Por exemplo, nalgumas iniciativas todos os
membros podem trabalhar na exploração agrícola (ou seja, os consumidores são também co-produtores),
enquanto noutras apenas os agricultores o fazem. Umas produzem apenas vegetais enquanto outras também
disponibilizam outros produtos (mel, ovos, carne, queijo, etc.). Algumas agregam um reduzido número de
membros, enquanto outras podem reunir milhares. Há ainda uma diversidade de formas legais possíveis de CSA
que podem incluir, por exemplo, a de uma Organização não Governamental (ONG), uma cooperativa ou uma
associação, enquanto outras operam enquanto grupos informais. O mesmo sucede com a partilha de riscos entre
consumidores e produtor(es), que se traduz numa gradação e não num princípio pré-estabelecido que o grupo
cumpre ou não. Como se verá mais adiante, a designação geral CSA possui terminologia nacional específica.
Embora a primeira CSA conhecida na Europa, Les Jardins de Cocagne, tenha surgido em 1978 perto de Genebra,
Suíça, foi sobretudo a partir da viragem do milénio que estas iniciativas de CCA se afirmam e dispersam, como a
figura 1 ilustra.
Esta figura merece um comentário que nos reporta a Portugal. Entre nós, o tipo de iniciativas que vimos referindo
são designadas por Associação para a Manutenção da Agricultura Proximidade (AMAP) e definidas como “uma
parceria direta, baseada na relação humana entre um grupo de consumidores e um ou mais produtores, onde os
riscos, responsabilidades e recompensas inerentes à produção agrícola são partilhadas, através do
estabelecimento de uma ligação de longa duração”5. A exclusão de Portugal na figura 1 deve-se ao facto de as AMAP
terem surgido em data posterior a 2015. Mais concretamente, a Carta de Princípios das AMAP foi aprovada na
Assembleia Geral Constituinte da Rede Nacional, realizada em Dezembro de 2018 no Espaço Mafamood em Vila
Nova de Gaia. À data (Setembro 2020), as iniciativas AMAP localizavam-se em Famalicão, Gaia, Guimarães,
Palmela, Santiago do Cacém, Porto e Montemor-o-Novo6.

“Boa Prática” – Para efeitos do Projeto foi adotada a definição de “boa prática”, proposta pela FAO. De acordo com a FAO
(2016), “uma boa prática não é unicamente uma prática que é boa, mas uma prática que tendo sido aplicada permitiu alcançar
bons resultados e que é, por isso, recomendada como modelo. É uma experiência bem-sucedida, testada e validada, no sentido
amplo, que foi replicada e merece ser partilhada a fim de o maior número de pessoas a possa adotar.”.
2 Áustria, Bélgica, Croácia, República Checa, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Lituânia, Holanda,
Noruega, Polónia, Roménia, Sérvia, Eslováquia, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido.
3 https://www.righttofoodandnutrition.org/urgenci
4 Agricultura Apoiada pela Comunidade em tradução livre para português.
5 https://amap.movingcause.org/ (acedido em 16 Setembro 2020).
6 https://gaia.org.pt/tag/amap/ (acedido em 16 Setembro 2020).
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Ainda relativamente ao caso português é de referir a (muito) reduzida recetividade de muitos produtores agrícolas
envolvidos em CCA na modalidade Cabaz ao estabelecimento do tipo de contratos antes descritos, como a iniciativa
Cabaz PROVE ilustra (Rodrigo et al., 2012).

Figura 1 — Evolução de iniciativas CSA na Europa (1978-2015)
Fonte: Weckenbrock et al. (2016: 9).
Em 2015, o número estimado de iniciativas CSA, tal como acima definidas, a funcionar nos 22 países europeus era
de 2 783. Destas, 2 000 localizavam-se em França (72% do número total) que abasteciam cerca de 320 000
consumidores. Porém, se se adotasse uma definição menos restrita de CSA e, portanto, abarcasse outras iniciativas
de CCA na modalidade Cabazes como, por exemplo, os Jardins de Cocagne7 em França ou a maior parte (95%) dos
Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) em Itália, aquele número estimado de iniciativas mais do que duplicava (6 300).

II – O MOVIMENTO AMAP em FRANÇA
Em França, a existência de CCA remonta a 1991 (Parot, 2016: 34). E, embora exista uma panóplia diferenciada de
iniciativas de venda direta na modalidade Cabaz, a versão Cabaz com contrato é a mais difundida à escala nacional
(Blankenhorn et al., 2017, ver também Kummer e Millestad, 2020). Designada por Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne (AMAP), aquela modalidade de CCA baseia-se num contrato escrito, assinado por cada
produtor e cada consumidor por um período de vários meses ou um ano. Assegura-se, deste modo, não só os
rendimentos do produtor mas também o funcionamento da unidade produtiva. A outra possibilidade de
concretização da “partilha de riscos” é o sistema de pré-pagamento que permite a cada produtor obter dos
consumidores o pagamento mensal garantido (Parot, 2016).
Naquele país, a primeira AMAP foi criada em 2001, em Aubagne, na sequência de uma reunião entre um grupo de

locavores activistas e um agricultor (Daniel Vuillon) que vira uma carrinha de uma CSA aquando da sua visita a
familiares em Nova Iorque8. A partir de então, o número daquele tipo de iniciativas cresceu significativamente e
dispersou-se por toda a França com o impulso, num primeiro momento (2001-2005), da Alliance Provence que
também estabeleceu a primeira rede regional de AMAP no país.
Foi ainda a Alliance Provence que teve a iniciativa de redigir, em 2003, a primeira versão da Carta de Princípios
AMAP nacional. Com base nesta última, a AMAP passa a ser reconhecida como uma marca (brand) registada no
Institut National de la Propriété Industrielle. Deste modo, o cumprimento do conjunto de normas estabelecidas na
referida Carta passou a ser obrigatório sempre que uma iniciativa local quisesse adotar a referida marca (Parot,
2016). Se no início do movimento as AMAP comercializavam preferencialmente em áreas urbanas, atualmente já
abrangem cidades rurais e estão presentes em 28 regiões francesas9. Também os contratos se diversificaram. Para
além das hortícolas e frutas passaram a incluir produtos como flores e carne, queijo, ovos, aves, pão e farinha, entre
outros bens alimentares. Também existe a venda direta de peixe via AMAP10.

http://www.cocagne.ch/
Em França, o movimento AMAP surge a par da criação da ONG ATTAC conhecido pela sua oposição à economia dominante e
propostas de aplicação de impostos às transações financeiras internacionais (Zimmer, 2016).
9 http://www.reseau-amap.org/recherche-amap.php (acedido em 16 Setembro 2020).
10 Ver, por exemplo, https://amap-aura.org/les-amap-en-france-et-dans-le-monde/
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Etapa I: A importância da convergência de esforços e de interesses socioeconómicos e políticos
O início e crescimento exponencial do movimento AMAP durante os primeiros anos da sua implementação (20012008) não foram alheios à convergência de esforços e de interesses socioeconómicos e políticos. Por um lado, os
do movimento da “Agricultura Camponesa”11 na perspetiva dos pequenos produtores agrícolas familiares, por
outro, os de diversos movimentos de cidadãos, na perspetiva dos consumidores que se assumiam consom’acteurs.
De recordar ainda a relevância do sucesso do movimento AMAP para a definição e aplicação, em França, de
políticas públicas de apoio aos CCA, à escala nacional e regional, a partir de 200912.
A suportar aqueles dois movimentos estiveram três grandes ordens de fatores. A significativa alteração estrutural
da agricultura francesa evidenciada, entre outros aspetos, pela redução drástica do número de explorações
agrícolas (que passou de cerca de um milhão na década de 1980 para menos de 600 000 no início de 2000 e atingiu,
sobretudo, as de menores dimensões física e económica), a desconfiança crescente dos consumidores sobre a
indústria agroalimentar na sequência dos surtos de encefalopatia espongiforme bovina (“doença das vacas
loucas”) e de outros episódios de “insegurança alimentar”13 e, ainda, a crescente consciencialização ambiental dos
cidadãos associada às evidências científicas sobre os impactes ambientais negativos com origem no sistema
agroindustrial global.
É, pois, nesta conjuntura que se inserem muitas das ações levadas a cabo por grupos de cidadãos-consumidores,
apoiados por intelectuais e académicos, na defesa da ética do sistema e do consumo alimentar. Entre outras
recordam-se as campanhas contra a Malbouffe (“fast-food”) que culminaram numa ação não convencional, muito
difundida pelos média, junto de um McDonald localizado no sul da França em 1999, ou seja, dois anos antes de a
primeira AMAP ter iniciado o processo de venda direta. Por seu lado, os pequenos produtores agrícolas familiares
franceses veem a defesa dos seus interesses apoiada, a partir de 1998, pela Confédération Paysanne que,
enquadrada internacionalmente pela Via Campesina, integra o Movimento Soberania Alimentar (Food
Sovereignty). Defendendo o direito de decisão como os alimentos são produzidos e distribuídos, os princípios
daquele Movimento estão em sintonia e reforçam a necessidade quer de repensar os tipos de relações a estabelecer
entre os produtores agrícolas e a sociedade, quer a defesa de um modelo agrícola cujo funcionamento esteja em
consonância com as características dos ecossistemas regionais/locais, onde as unidades produtivas operam, e
(ainda) praticado, sobretudo, pela pequena agricultura familiar (Parot, 2016: 34). Como esta autora refere, “de
certa forma, a AMAP é mais uma expressão de uma dupla paixão francesa: a comida e a política” (Parot, 2016: 36).

Etapa II: A adesão ao Sistema Participativo de Garantia (SPG)
Em 2012, o movimento AMAP atinge uma nova etapa com o início do debate sobre a relevância da adesão ao
Sistema Participativo de Garantia (SPG)14, enquanto alternativa ao Sistema de Certificação por Terceiros, isto é, a
Certificação Biológica no caso concreto15. A sustentar o debate estava a maior adequação do SPG ao modelo AMAP
uma vez que permitiria enquadrar as melhorias introduzidas no funcionamento das unidades produtivas AMAP
quer em termos de sustentabilidade ambiental (práticas agrícolas), quer social (situação e condições de trabalho
dos assalariados agrícolas), em contraste com a certificação biológica que se restringe aos aspetos técnicos das
práticas agrícolas (Parot, 2016). Os resultados daquele debate materializaram-se aquando da revisão da nova
Carta de Princípios AMAP nacional, adotada em 2014 numa assembleia com todos os representantes AMAP16,
substituindo, deste modo, o documento em vigor deste 2003.
Na Carta de Princípios de 2014 foram ainda contempladas as práticas agroecológicas, em conformidade com o
Sistema Participativo de Garantia, como consta no Princípio 1 e o Princípio 2 daquela Carta explicita (Parot, 2016),
de seguida transcritos:
•

“Princípio 1 – Uma Estratégia de Agricultura Camponesa – Uma AMAP inscreve a sua estratégia de coprodução no respeito pelos princípios da agricultura camponesa local, a saber: apoia a manutenção,
perpetuação e instalação; promove a autonomia do funcionamento das explorações agrícolas; inscreve-se

“Agriculture Paysanne” na terminologia francesa, presente no conceito AMAP.
Sobre estas políticas ver o conteúdo do ponto Políticas públicas de apoio aos CCA: o caso francês, do documento intitulado
“Definições adotadas no âmbito do Projeto”.
13 Termo geral para descrever doenças de origem alimentar, bem como casos de poluição ambiental e práticas de produção
alimentar propensas ao risco (...) que comportavam um risco potencial para a segurança dos consumidores" (Loeber et al.,
2011: 148). “Food scares” na terminologia anglo-saxónica.
14 Participatory Guarantee Systems, Systèmes Participatifs de Garantie e Sistemas Participativos de Garantía na terminologia
anglo-saxónica, francesa e castelhana, respectivamente. Sistemas de Garantía Participativos de acordo com a terminologia da
IFOAM (2007).
15 Sobre a aplicação deste Sistema de Garantia da Qualidade ver Rodrigo, (em publicação).
16 http://miramap.org/-Chantier-Charte-.html; http://miramap.org/LA-CHARTE-DES-AMAP-2014.html
(acedidos em Setembro 2020).
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numa dinâmica de território e de solidariedade; acompanha a viabilidade económica das explorações
agrícolas parceiras; está atenta às condições sociais da atividade agrícola; acompanha a viabilidade
económica das explorações agrícolas parceiras; tem em atenção as condições sociais da atividade
agrícola”;
•

“Princípio 2 – Uma Prática Agroecológica – Uma AMAP apoia uma agricultura que respeite as pessoas, o
ambiente e os animais, com referência aos fundamentos da agricultura biológica. Em particular, está
empenhada numa atividade agrícola sustentável, diversificada e adaptada ao território, em rutura com os
agro-químicos (sem fertilizantes e pesticidas químicos de síntese, ...) e qualquer tipo de apropriação
comercial de seres vivos (sem OGM, ...), em promover a biodiversidade vegetal e animal, e em contribuir
para a manutenção e desenvolvimento das sementes dos agricultores”17.

Em suma, “as redes AMAP têm vindo cada vez mais a desenvolver instrumentos de divulgação e pedagógicos,
incluindo o Sistema Participativo de Garantia (SPG)18, para reiterar o apelo à mudança social originalmente
lançado pela [primeira] AMAP, e para assegurar que as práticas quotidianas sejam orientadas para esta mudança
social” (Parot, 2016: 36).
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