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OBJETIVO GERALl

1. Aumentar o conhecimento sobre CCA, nomeadamente “boas práticas” em Portugal e UE

2. Dinamização dos CCA em Portugal, através do desenvolvimento de guias de apoio à sua criação e de

comercialização de produtos agroalimentares nestes circuitos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o Identificação, caracterização e mapeamento de “boas práticas” de modalidades de CCA em Portugal e na
Europa (Cabazes, Venda na exploração, Mercados Locais de Produtores e Restauração coletiva);
o

Entrevistas presenciais para perceção dos principais problemas/entraves e vantagens/oportunidades;

o Desenvolvimento de 2 estudos de caso representativos de 2 modalidades de CCA na Região Saloia (MLP e RC)
o Desenvolvimento de guias de apoio à criação de CCA:
o
o

“Guia Geral” sobre as modalidades de CCA mais “ajustadas” às características socioeconómicas dos territórios;
“Guias por Modalidades de CCA” centrados nos procedimentos para a criação de CCA nessas modalidades.

o Desenvolvimento de guias de apoio à comercialização de produtos agroalimentares em CCA

- Informar os
produtores das exigências legais e processuais da transformação e comercialização de produtos agroalimentares em circuitos curtos:
o produtos vegetais primários e transformados;
o produtos animais primários e transformados.

https://aproximar.rederural.gov.pt/

CONCEITOS e FERRAMENTAS BASE

https://aproximar.rederural.gov.pt/

o “Boas práticas” de modalidades de CCA em Portugal e EU (Cabazes, Venda na exploração, Mercados de
Produtores e Restauração coletiva); ~ 30 validadas
o
o

Entrevistas presenciais (Vídeo) para perceção dos principais problemas/entraves e vantagens/oportunidades;
Desenvolvimento 2 estudos de caso

https://aproximar.rederural.gov.pt/

https://aproximar.rederural.gov.pt/

https://aproximar.rederural.gov.pt/

o Desenvolvimento de guias de apoio à criação de CCA
Objetivo:
Auxiliar na construção de CCA justos e

solidários que apoiem pequenos e médios
agricultores, a agricultura familiar, entidades
públicas e da economia social e promovam as

economias locais, fortalecendo a Soberania
Alimentar do País.

Público-alvo:
Agricultores, a promotores do desenvolvimento
rural, ao poder local, entidades públicas e da

Economia Social e a todos os que pretendam
dinamizar e/ou acompanhar estas iniciativas.

https://aproximar.rederural.gov.pt/

Conteúdos:
 Conceitos básicos;

 Benefícios e dificuldades;
 Informação prática para a criação de um MLP
(ex. modelo de regulamentos interno);
 Boas práticas e exemplos.

Venda na exploração - forma de comercialização versátil que se adapta a explorações
com diferentes tipologias e modos de produção. Frequentemente associado ou
complementa outras formas de escoamento (p.e. MLP ou cabazes).

Principais desafios:
 assegurar diversidade de produtos
 conciliar as tarefas de produção com as de comercialização
 estabelecer relações de proximidade com os consumidores
 conceber estratégias de captação e fidelização dos consumidores

A restauração coletiva como instrumento privilegiado para influenciar o
processo de transição alimentar e dinamizar a economia local, ao tocar
múltiplas dimensões da sustentabilidade
• Dinamização e reorganização da oferta, tornando-a + sustentável e adequada à
procura: efeito económico, ambiental
• Lugar privilegiado de concertação dos vários atores da cadeia de valor: efeito
de concertação e organização da oferta
• Acesso de públicos-alvo a dietas mais saudáveis: efeito social
• Integração crescente das políticas públicas dirigidas ao sistema alimentar:
efeito estratégico e político

https://aproximar.rederural.gov.pt/

Destinatários:
• Decisores públicos (autarquias, escolas, hospitais…) e da Economia Social
(ex: IPSS)
• Gestores e pessoal técnico responsáveis pelo planeamento e abastecimento
da restauração coletiva
Objetivos:
• Dar a conhecer instrumentos e métodos que podem ser utilizados na
facilitação do aprovisionamento de proximidade da RC
• Divulgar informação estruturada da oferta alimentar
• Divulgar experiências nacionais de abastecimento de proximidades da RC

https://aproximar.rederural.gov.pt/

•

Diagnóstico da oferta local, respetivas caraterísticas técnicas e capacidade logística
-> definição da estratégia de intervenção;

•

Diagnóstico das necessidades dos refeitórios e respetivas condições técnicas e
humanas -> tomadas de decisão de introdução de novos produtos e/ou de outros

circuitos de abastecimento;
•

Conhecer o quadro legal das compras públicas e exemplificar a inclusão no
caderno de encargos das condições de fornecimento que facilitem o acesso de
produtores aos mercados públicos através de CCA e que promovam uma
alimentação saudável e sustentável.

https://aproximar.rederural.gov.pt/
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Desenvolvimento de guias de apoio à comercialização de produtos agroalimentares em CCA

https://aproximar.rederural.gov.pt/

ENQUADRAMENTO FISCAL E CONTRIBUTIVO DE PEQUENOS AGRICULTORES
O EMPRESÁRIO E A CRIAÇÃO DE EMPRESAS

https://aproximar.rederural.gov.pt/

Os limites de produção em Prédios urbanos
destinados a habitação
CAE

10130
10310
10392
10393
10394
10395
10510
10520
10711
10712
10822

10840
11011
*
11013
11021
11030
*
11050

Atividade exercida

Prédio
urbano
destinado a
habitação

Com Limites
anuais de
produto
acabado

Preparação e conservação de produtos à base de carne e
preparação de enchidos, ensacados e similares
Preparação e conservação de batatas
Preparação de frutos secos e secados, incluindo os silvestres
Preparação de doces, compotas, geleias e marmelada
Descasque e transformação de frutos de casca rija comestíveis
Preparação e conservação de frutos e de produtos hortícolas
Indústrias do leite e derivados
Preparação de gelados e sorvetes
Fabrico de pão e produtos afins do pão
Fabrico de bolos, doçaria e confeitos
Fabricação de produtos de confeitaria
Preparação de plantas aromáticas, condimentos e
temperos(incluindo produção de vinagre)














2 000 kg

Fabricação de aguardentes preparadas







1 500 l

Produção de licores, xaropes e aguardentes não vínicas
Produção de vinhos comuns e licorosos
Produção de cidra e outros produtos fermentados de frutos
Fabricação de cerveja

5 000 kg
5 000 kg
5 000 kg
5 000 kg
5 000 kg
12 000 l
1 500 kg
8 000 kg
5 000 kg
5 000kg

1 500 kg

1 500 l
2 500 l
2 500 l
2 500 l

Venda de pequenas quantidades
Ovos | mel | leite de vaca cru |
aves de capoeira | lebres, coelhos |
aves de caça de criação |
peças de caça e carne de caça selvagem

https://aproximar.rederural.gov.pt/

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o Identificação, caracterização e mapeamento de “boas práticas” de modalidades de CCA em Portugal e na
Europa (Cabazes, Venda na exploração, Mercados Locais de Produtores e Restauração coletiva);
o

Entrevistas presenciais para perceção dos principais problemas/entraves e vantagens/oportunidades;

o Desenvolvimento de 2 estudos de caso representativos de 2 modalidades de CCA na Região Saloia (MLP e RC)
o Desenvolvimento de guias de apoio à criação de CCA:
o
o

“Guia Geral” sobre as modalidades de CCA mais “ajustadas” às características socioeconómicas dos territórios;
“Guias por Modalidades de CCA” centrados nos procedimentos para a criação de CCA nessas modalidades.

o Desenvolvimento de guias de apoio à comercialização de produtos agroalimentares em CCA

- Informar os
produtores das exigências legais e processuais da transformação e comercialização de produtos agroalimentares em circuitos curtos:
o produtos vegetais naturais e transformados;
o produtos animais naturais e transformados.
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