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“Da Nossa Terra” - Penafiel 
 

 
TIPO DE GESTÃO  

Cantinas Escolares – Delegada, através de protocolo, nas Juntas de Freguesia 

Refeitório da Associação para o Desenvolvimento da Portela – Gestão direta 

 

PROMOTOR 

  Identificação 
Cantinas Escolares – Município de Penafiel 

Associação para o Desenvolvimento da Portela  

 

 Tipo de promotor 
Cantinas Escolares – Autarquia Local 

Refeitório Associação para o Desenvolvimento da Portela – Associação de Desenvolvimento 

 

Outras Entidades envolvidas  
Juntas de Freguesia Capela, Penafiel, Rio de Moinhos, Rans, Duas Igrejas, Castelões, Lagares e Figueira 

Cooperativa Agrícola de Penafiel 

 

PÚBLICO-ALVO 

Cantinas Escolares – População Escolar 

Associação para o Desenvolvimento da Portela – População Escolar e Idosos 

 

ONDE 

Cantinas Escolares:  

Escola Básica de Canelas 

CE Rio de Moinhos 

CE Duas Igrejas 

Escola Básica de Santiago 

Escola Básica de Novelas 

CE Rans 

CE Castelões 

Jardim Infância de Marecos 

 

Refeitório Associação para o Desenvolvimento da Portela: 

Freguesia da Portela  

 

TIPO DE PRODUTOS 

Hortícolas e Frutas 

 

Nº REFEIÇÕES/DIA 

Cantinas Escolares – 628 

 

Refeitório da Associação para o Desenvolvimento da Portela – 120 
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CONTEXTO 

O projeto “Da Nossa Terra” iniciou-se em março de 2012, visando a criação de uma rede para escoar em circuito 

curto os produtos hortofrutícolas produzidos pelos produtores agrícolas aderentes ao projeto.  

A iniciativa enquadrou-se no programa “Semear Penafiel”, aprovado pela Câmara Municipal de Penafiel em maio de 

2010, de promoção do desenvolvimento da agricultura local, incentivando práticas agrícolas ambientalmente 

sustentáveis e o consumo de produtos locais de qualidade a preços acessíveis por parte da população local.  

 O programa “Semear Penafiel” incentivou a produção agrícola em modo biológico (MPB), através do apoio à 

formação dos agricultores para conversão para o MPB e respetivos custos de certificação, a instalação de “Hortas na 

Escola”, de educação ambiental destinado a crianças do 1º ciclo e a constituição de um “Banco de Terras Municipal” 

para instalação de agricultores, cedidas prioritariamente a desempregados ou a famílias de menores recursos. 

Os bons resultados obtidos pelo programa “Semear Penafiel” levaram a Câmara Municipal a estender a sua 

intervenção à agricultura convencional, através do projeto “Da Nossa Terra”, reunindo uma parceria entre a Câmara 

Municipal de Penafiel, a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte e a Cooperativa Agrícola de Penafiel 

(Coopenafiel).  

Um dos eixos de intervenção do projeto “Da Nossa Terra”, incidiu na organização do fornecimento de produtos 

hortofrutícolas produzidos localmente à restauração coletiva (cantinas escolares e refeitórios de IPSS). 

OBJETIVOS 

O projeto “Da Nossa Terra” visou: 

 Estimular a economia local sob o lema “produzir e consumir localmente”, facilitando o escoamento dos 

produtos locais;  

 Sensibilizar a população para consumir estes produtos, promovendo o consumo de produtos de qualidade 

a preços acessíveis;  

 Apoiar tecnicamente os agricultores no aumento, diversificação e qualidade da produção. 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

A CM de Penafiel atribuiu à Coopenafiel a gestão da marca e a execução do projeto “Da Nossa Terra”, ficando esta 

responsável pelo enquadramento dos agricultores aderentes à rede (apoio técnico, planeamento da produção e 

controle de qualidade), pela procura de mercados para escoamento dos produtos hortofrutícolas em circuito curto 

e pela organização da logística e entrega dos produtos. 

A iniciativa foi lançada, através de um piloto de fornecimento de produtos hortofrutícolas às cantinas de 4 escolas 

do primeiro ciclo de três Juntas de Freguesia, durante um período experimental de três meses. 

O projeto piloto foi bem-sucedido, tendo sido progressivamente estendido a outras cantinas escolares, aos 

refeitórios de IPSS e à Cantina Municipal.  

Em junho de 2014, estavam envolvidos no projeto 15 agricultores, que abasteciam 13 cantinas escolares e os 

refeitórios de 5 IPSS. 

O projeto “Da Nossa Terra” integra atualmente 10 agricultores que abastecem as cantinas de escolas básicas e jardim 

de infância de sete freguesias do Concelho de Penafiel, onde são fornecidas em média 628 refeições diárias e o 

refeitório da Associação para o Desenvolvimento da Portela que fornece em média 120 refeições por dia.   

O abastecimento está organizado do seguinte modo: 

No caso das cantinas escolares, as refeições são confecionadas diariamente por pessoal contratado pela Câmara 

Municipal, no próprio estabelecimento, com base na ementa semanal, elaborada pelo nutricionista da Câmara 

Municipal.  

https://centroescolardepenafiel.pt/ementa/
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As Juntas de Freguesia são responsáveis pela gestão das cantinas, cabendo-lhes preparar semanalmente os pedidos 

dos produtos hortícolas e fruta necessários para confecionar as refeições da semana, de acordo com a ementa e o 

número de crianças que almoçam na cantina. 

A CM de Penafiel centraliza estes pedidos e remete-os à Coopenafiel.  Esta procede à respetiva encomenda junto dos 

agricultores, que entregam os produtos nas instalações da Cooperativa na manhã do dia em que é feita a distribuição 

às escolas. A qualidade desses produtos é verificada no momento da compra e validada na altura da entrega dos 

produtos diretamente nas escolas. 

Quando a oferta local é insuficiente ou os produtores não aceitam os preços fixados pela Coopenafiel, esta adquire 

os produtos em falta a fornecedores externos, nomeadamente a outras cooperativas vizinhas (e.g. Cooperativa 

Agrícola de Esposende). 

No caso do refeitório da Associação para o Desenvolvimento da Portela, as encomendas e entrega de produtos 

seguem igual procedimento.  

RESULTADOS 

 Implementação de uma estratégia de dinamização dos mercados de proximidade sob a marca territorial 

“Da Nossa Terra”.  

 Consolidação do abastecimento de produtos agrícolas locais à restauração coletiva, através de circuitos 

curtos. 

 Criação de uma nova área de negócio na Coopenafiel, demonstrativa do papel que podem desempenhar as 

cooperativas no escoamento dos produtos locais em circuito curto. 

 Fornecimento de produtos alimentares pelos produtores locais de hortícolas e fruta com o consequente 

aumento da quota de produtos com origem preferencialmente na produção local. 

 Acesso da população escolar a uma alimentação mais saudável e a práticas que incentivam hábitos 

alimentares e estilos de vida mais saudáveis. 

PRINCIPAIS DIFICULDADES  

 Conseguir que haja produtores locais capazes de satisfazer todas as necessidades de produtos que as 

ementas requerem, quer em quantidade, quer em variedade. 

PERSPETIVAS FUTURAS 

 Pretende-se alargar este projeto a um maior número de escolas e associações de desenvolvimento do 

concelho de Penafiel. 
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