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1. Introdução 
Com o objetivo de dar seguimento aos resultados dos workshops regionais da RRN, que 
selecionaram os temas prioritários a tratar pelos Grupos de Trabalho Temáticos (GTT) em 
2016/2017, a Estrutura Técnica de Animação da RRN, definiu a metodologia a seguir na criação 
e funcionamento dos GTT. 
Nela se prevê que os GTT funcionam segundo o modelo de focus group, com a missão de 
preparar o Plano de Ação para o tratamento do tema no âmbito da RRN e de servir de quadro 
de referência para a abertura dos avisos das operações a financiar pela Medida de apoio às 
operações desenvolvidas no âmbito do plano de ação da RRN, para o período de 2014 -2020, 
previstas na Portaria n.º 157/2016, de 7 de junho. 
 
O lançamento dos GTT inicia-se com a elaboração de um documento enquadrador sobre o 
tema, preparado por um grupo restrito de peritos, a convite da ETA, e que servirá de suporte 
ao trabalho subsequente do GTT, que será constituído por inscrição aberta dos membros da 
RRN que nele pretendam participar. 
 
Entendeu-se que seria adequado iniciar este processo com a criação de um GTT piloto sobre 
Circuitos Curtos Agroalimentares, em primeiro lugar, porque o tema foi indicado em todos os 
workshops regionais e, em segundo lugar, por haver conhecimento e trabalho realizado pela 
RRN sobre os CCA, nomeadamente no âmbito do GEVPAL. 
 
Este documento tem o objetivo de facilitar a elaboração do documento enquadrador sobre os 
CCA, colocando a debate as questões consideradas chave na criação e desenvolvimento de 
CCA. 
 
2. Os Circuitos Curtos Agroalimentares 
 
A identificação dos Circuitos Curtos como tema prioritário em todos os workshops regionais da 
Rede Rural Nacional corresponde ao crescente interesse que agentes implicados no 
desenvolvimento rural, consumidores, produtores e as suas organizações e decisores políticos, 
vêm manifestando na dinamização dos circuitos curtos agroalimentares, na procura de 
resposta para as respetivas motivações e necessidades. 
 
Apesar da grande diversidade dos CCA e das perspetivas diferenciadas dos vários tipos de 
intervenientes, é frequente encontrarem-se cruzadas motivações que se prendem com a 
qualidade multidimensional dos produtos e a sustentabilidade (económica, ambiental e social) 
dos sistemas de produção e as formas de comercialização a eles associados. 
 
Para os consumidores, nalguns casos responsáveis pela introdução de modalidades inovadoras 
de CCA (e.g. Community Supported Agriculture (CSA) ou Grupos de Consumo, movimento slow 
food), está em causa a procura por uma alimentação saudável e de qualidade (gustativa e 
nutritiva), através de uma relação de proximidade e de confiança com os produtores, mas 
também a preferência por produtos identitários ou o apoio à manutenção da agricultura de 
pequena escala ou a métodos de produção ambientalmente sustentáveis e formas de 
comércio justo. 
 
Os produtores e as suas organizações respondem, de forma individual ou organizada, às novas 
oportunidades que se abrem, contribuindo para a dinamização dos CCA, como forma de 
melhorar o escoamento dos produtos, nomeadamente pela diversificação dos mercados, 
recuperar o valor acrescentado dos seus produtos, valorizar a qualidade e a singularidade de 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislacao/Nacional/Portaria%20n%C2%BA157_2016.pdf
http://www.communitysupportedagriculture.org.uk/
http://www.groupesalimentaires.be/
http://www.slowfood.com/network/pt-pt/
http://www.slowfood.com/network/pt-pt/
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alguns deles ou ganhar maior autonomia/poder de decisão face à agroindústria e grande 
distribuição. Pode ainda estar em causa o reconhecimento profissional e social da sua 
atividade, através de uma relação de proximidade com os consumidores (e.g. Chambres 
d’agriculture de France; COLDIRETTI; FARMA) 
 
Neste processo, destacam-se os produtores e organizações da agricultura biológica, que 
privilegiam, por princípio, a comercialização dos produtos através de CCA (e.g. Mercados 
Agrobio).  
 
Estes processos são muitas vezes mediados por uma rede diversificada de organizações de 
caráter associativo, de âmbito setorial ou territorial, que apoiam a criação de CCA como forma 
de manutenção da pequena agricultura familiar ou de sistemas de produção ambientalmente 
sustentáveis ou geradores de produtos de qualidade ou identitários, associados a territórios 
mais remotos e desfavorecidos, ou em esquemas de integração social de pessoas ou grupos de 
risco (e.g. Terres en Villes, Civam; Nature & Progrès). 
 
Os instrumentos de política de desenvolvimento local, de gestão descentralizada, 
nomeadamente o Programa LEADER e a Agenda 21 Local tiveram, do mesmo modo, um papel 
importante na criação de CCA, utilizados com igual propósito de dinamizar as economias locais 
e promover o desenvolvimento sustentável de base territorial, quer a partir da renovação de 
formas "tradicionais" de CCA (mercados de produtores e feiras de produtos locais), quer pela 
introdução de novas modalidades (e.g. cabaz PROVE). 
 
Mais recentemente, as políticas públicas de âmbito regional e/ou nacional, de alguns países, 
têm vindo a integrar a alimentação no centro das políticas territoriais, onde se cruzam 
objetivos de caráter ambiental, social e económico.  
 
Os CCA representam a oportunidade de relocalização da produção e de estruturação das 
fileiras produtivas, com efeitos na economia do território, mas também a ligação entre as 
produções locais e o turismo, através do apoio aos produtos identitários e à manutenção das 
paisagens a eles associados. Nas vertentes ambiental e social, encontra-se, respetivamente, o 
incentivo a sistemas de produção sustentáveis (modo de produção biológico) e a facilitação do 
acesso da população a uma alimentação de qualidade, nomeadamente através da restauração 
coletiva (cantinas escolares, lares, hospitais, etc.) e de programas de apoio à economia social e 
solidária (e.g. Plan d’action pour développer les circuits courts; Plan régional de l’alimentation 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (França));  
 
No quadro das políticas públicas, é igualmente patente o crescente incentivo à criação de CCA 
de base territorial envolvendo multi-atores, na forma de cooperação horizontal ou vertical dos 
agentes diretamente envolvidos nas cadeias de abastecimento alimentar (produtores agrícolas 
e agroalimentares, comércio local, restauração individual e coletiva, turismo) ou pela 
constituição de parcerias reunindo entidades públicas e privadas implicadas na definição de 
estratégias coerentes e implementação de projetos alimentares territoriais (e.g. Soutiens 
financiers mobilisables pour l’approvisionnement de la restauration collective en produits 
locaux et de qualité; Appel à projets national 2014 - Programme National pour l'Alimentation 
(PNA) (França)) 
 
3. Definição e Tipologia de CCA 
 
Apesar da diversidade e nível diferenciado de complexidade dos CCA, existem traços comuns 
que os caraterizam e que se traduzem, em primeiro lugar, pelo reduzido número de 

http://www.chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/developper-des-projets/circuits-courts/
http://www.chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/developper-des-projets/circuits-courts/
http://www.campagnamica.it/Pagine/default.aspx
http://www.farma.org.uk/
http://www.agrobio.pt/pt/mercados-agrobio.T194.php
http://www.agrobio.pt/pt/mercados-agrobio.T194.php
http://terresenvilles.org/lassociation/
http://www.civam.org/
http://www.natureetprogres.org/
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=120&sub2ref=163
http://www.prove.com.pt/www/
http://www.reseaurural.fr/files/u1/4p-CircuitsCourts_0.pdf
http://draaf.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/Plan-regional-de-l-alimentation
http://draaf.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/Plan-regional-de-l-alimentation
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1510-brochure-soutiens-restauration-collective-v3.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1510-brochure-soutiens-restauration-collective-v3.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1510-brochure-soutiens-restauration-collective-v3.pdf
file:///F:/CIRCUITOS%20CURTOS/CIRCUITOS%20CURTOS%20FRAN%25C3%2587A/PNA%20FRAN%25C3%2587A/PNA_14-10-03_AAP_cle4e42ae.pdf
file:///F:/CIRCUITOS%20CURTOS/CIRCUITOS%20CURTOS%20FRAN%25C3%2587A/PNA%20FRAN%25C3%2587A/PNA_14-10-03_AAP_cle4e42ae.pdf
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intermediários entre o produtor e o consumidor. Um outro aspeto marcante dos CCA é a 
informação que acompanha os alimentos quando chegam ao consumidor. Esta diz respeito ao 
local de origem do produto ou mesmo à exploração agrícola onde foi produzido, às 
caraterísticas dos próprios produtos e os métodos de produção utilizados e, potencialmente, 
sobre as motivações e quadro de valores dos produtores, permitindo ao consumidor fazer 
juízos de valor sobre os produtos no ato da compra. 
Nos CCA, a ênfase é colocada na criação de relações comerciais transparentes e de confiança 
entre produtores e consumidores.  
 
A definição de CCA remete, deste modo, para a conjugação das seguintes caraterísticas1:  

 O reduzido número de intermediários entre o agricultor ou produtor agroalimentar e 
o consumidor (no máximo um); 

 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 retenção do valor acrescentado no território). 
Esta caraterística remete para a necessidade de definir o conceito de produto local. 
Os critérios utilizados são a delimitação de uma área geográfica (administrativa ou de outro 
tipo) onde se produzem e comercializam os produtos ou a fixação da distância máxima que 
dista entre o local de produção e de venda dos produtos, ou ainda a conjugação de ambos (e.g. 
definição legal de "local food" no Canadá). 
 
Em Portugal, não existe uma definição legal de "produto local". No entanto, o fornecimento 
direto pelo produtor de pequenas quantidades de produtos de origem animal (Portaria n.º 
74/2014), bem como o regime jurídico aplicável aos mercados locais de produtores (Decreto-
Lei n.º 85/2015), estabelecem que a área geográfica onde se pode realizar a venda direta 
corresponde ao concelho de produção e concelhos limítrofes. 

 
 
 

 
Tal como referido anteriormente, existem muitos tipos de CCA, desde a venda direta individual 
na exploração, nos mercados de produtores, em esquemas de community supported 
agriculture (AMAP/Grupos de consumo), ou a venda direta coletiva (pontos de venda, cabazes, 
venda coletiva em mercados) etc. até cadeias de abastecimento com um intermediário2, (de 
âmbito e complexidade variável) a restaurantes, comércio local, restauração coletiva etc. (vide 
figura)3 

                                                           
1
 EIP-AGRI FOCUS GROUP, Innovative Short Food Supply Chain Management; Final Report, 2015 

2
 Os estabelecimentos de transformação dos produtos (matadouros, lagares) e os serviços de apoio à produção 

(logística, transporte) não são considerados intermediários. 
3

 Esta classificação segue a utilizada na literatura francesa. Uma outra classificação alternativa pode ser consultada 
em: Kneafsey, M. et al (2013) Short Food Supply Chains and Local Food Systems in the EU: A State of Play of their 
Socio-Economic Characteristics, JRC Scientific and Policy Report, p.30. 
 

Pontos para debate: qual o território pertinente para criação de um CCA? Quais os critérios? Como 

conciliar os objetivos de sustentabilidade dos CCA com a sua ancoragem territorial? 

http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/origin/local-food-claims/eng/1368135927256/1368136146333
https://dre.pt/application/file/571992
https://dre.pt/application/file/571992
https://dre.pt/application/file/67250345
https://dre.pt/application/file/67250345
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_fg_innovative_food_supply_chain_management_final_report_2015_en.pdf
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC80420.pdf
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC80420.pdf
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4. Os CCA em Portugal 
 
Não existe informação estruturada sobre os CCA em Portugal. Os trabalhos desenvolvidos, em 
2012, pelo grupo interministerial com vista à preparação de uma proposta de «Estratégia para 
a valorização da produção agrícola local» (GEVPAL), permitiram concluir que a venda direta se 
realiza maioritariamente através das modalidades "tradicionais", particularmente nos 
mercados municipais, no caso dos frescos, e nas feiras de produtos locais, dinamizadas 
sobretudo pelas Autarquias Locais e que têm um papel importante no escoamento de alguns 
produtos (enchidos, mel, queijo, castanha). 
 
A multiplicidade de novas modalidades, surgidas na última década4, tem uma expressão 
bastante pontual, destacando-se, neste panorama, o projeto coletivo de  
venda de cabazes PROVE, e os mercados de produtores da agricultura biológica, Mercados 
Agrobio 
 
Existe, no entanto, um potencial por explorar, na medida em que os CCA são mais adaptados 
para responder às necessidades de acesso aos mercados dos pequenos produtores ou dos 
jovens agricultores recém-instalados, particularmente os que exercem atividade nas regiões 
menos produtivas.5 
 
A análise dos resultados do Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas de 2013 (Anexo 1) 
permite concluir que 90,3 % das explorações do Continente são muito pequenas e pequenas 

                                                           
4
 Vide levantamento dos CCA realizado pelo Ministério da Agricultura Francês em 2013/2014: 

Consommation: manger local partout en France; Manger local à la cantine ; Les autres plateformes 
existantes  
5 Conforme mostra o estudo sobre os CCA em França, realizado a partir dos resultados do 
Recenseamento Agrícola de 2010: 
Agreste (2012) Un producteur sur cinq vend en circuit court. Agreste Primeur [online] 275, disponível em 
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_primeur275.pdf 
 

http://www.prove.com.pt/www/
http://www.agrobio.pt/pt/mercados-agrobio.T194.php
http://www.agrobio.pt/pt/mercados-agrobio.T194.php
http://agriculture.gouv.fr/consommation-manger-local-partout-en-france
http://agriculture.gouv.fr/consommation-manger-local-partout-en-france
http://agriculture.gouv.fr/les-autres-plateformes-existantes
http://agriculture.gouv.fr/les-autres-plateformes-existantes
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_primeur275.pdf
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explorações, ocupando 38,2 % da SAU e contribuindo apenas em cerca de um quinto para o 
valor da produção padrão total (VPPT). Este diferencial traduz o nível de rendimento médio 
bastante baixo destas explorações, respetivamente de 2,4 e 13,7 mil euros de VPPT médio por 
exploração.6  
A importância relativa das muito pequenas explorações é especialmente acentuada nas 
Regiões Norte, Centro e do Algarve, onde representam, respetivamente, 82%, 80% e 75% do 
número total de explorações. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. A Criação e Desenvolvimento de CCA 
 
A análise centra-se nos CCA coletivos, associando mais do que um agricultor, produtor 
agroalimentar ou organização que concordam em cooperar para desenvolver em conjunto 
um CCA, para benefício mútuo, focando em particular a organização de cabazes, mercados de 
produtores e o abastecimento à restauração coletiva. 
 
Abordam-se os principais elementos da organização de um CCA coletivo7, fatores 
determinantes de sucesso e principais pontos de bloqueio e apresentam-se propostas para 
atividades a desenvolver no âmbito da RRN para melhorar o conhecimento e a capacitação dos 
atores envolvidos na criação de CCA e criar instrumentos de apoio à sua instalação e 
desenvolvimento. 

 
 
 
 

                                                           
6
 Se se tomar como rendimento de referência o SMN de 2013, no valor de 6790 euros anuais, a 

Dimensão Económica média destas explorações equivale a um terço desse valor, no caso das “muito 
pequenas explorações” e ao dobro do SMN, nas “pequenas explorações”. 
7
 Para informação complementar ver MESSMER J.G., 2013, Les circuits courts multi-acteurs : Emergence 

d'organisations innovantes dans les filières courtes alimentaires, Rapport INRA-MaR/S, 69p. 

Questão central a tratar pelo GTT 
 

Como estimular a criação de CCA em Portugal, em termos de número de 
produtores envolvidos e volume de produção comercializada? 
 

Atividades do GTT  
 Identificar e analisar modelos de referência dos principais tipos de CCA na UE; 
 Definir prioridades nos modelos a analisar pelo GTT; 
 Identificar as condições, requisitos e instrumentos necessários para 

implementar estes modelos e os fatores que dificultam a sua concretização; 
 Identificar experiências bem-sucedidas de os equacionar e lhes dar resposta; 
 Propor as atividades a realizar no âmbito da RRN que contribuam para o 

desenvolvimento de CCA em Portugal. 

http://www7.inra.fr/lecourrier/wp-content/uploads/2014/11/Circuits-courts-Messmer-2013.pdf
http://www7.inra.fr/lecourrier/wp-content/uploads/2014/11/Circuits-courts-Messmer-2013.pdf
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Problemas 
 
 Falta de informação sistematizada 

sobre a oferta e a procura de 
produtos agrícolas e 
agroalimentares locais e sobre os 
circuitos de comercialização; 

 Falta de competências para 
realizar os levantamentos ou 
inquéritos ou estudos de mercado 
necessários; 

 Dificuldade de financiamento 
para a realização do 
diagnóstico territorial. 
 

Atividades da RRN 
 
 Elaboração de guia de apoio à 

realização de diagnósticos 
territoriais; 

 Identificação e divulgação de boas 
práticas; 

 Realização de oficinas para 
aquisição de competências sobre 
esta matéria. 
 

                Diagnóstico Territorial 

Conhecer a Oferta  
 

 Os produtos do território 
suscetíveis de serem 
comercializados em CCA: 
diversidade, volume, 
regularidade; qualidade; 

 Os produtores, as suas práticas 
de CCA e a predisposição para 
aderir ao projeto; 

 O potencial de crescimento e 
estruturação da oferta para se 
adaptar à procura; 

 Os principais circuitos de 
distribuição dos produtos e o 
nível de resposta no 
escoamento dos produtos locais 

Conhecer a Procura 
 
 Natureza da procura: 

quantidades, preferências, onde 
se realizam as vendas, de onde 
vêm os clientes, onde se localizam 
as zonas de consumo; 

 Práticas de compra ou não em 
CCA e razões de escolha; 

 Tendências e oportunidades de 
mercado (potenciais clientes, as 
suas motivações e expetativas) 
obtidas através de um estudo de 
mercado/inquérito aos 
consumidores. 
 

1 
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A partir dos resultados do diagnóstico territorial, é possível avaliar a possibilidade de instalar 
um CCA, que modalidade de CCA a criar , qual o território pertinente e os pontos de venda 
(nos casos de um mercado de produtores ou de pontos de entrega de cabazes).  
É o momento do coletivo de produtores ou da parceria de multi-atores do território definir o 
quadro de referência para a ação conjunta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcerias: envolvimento dos atores 
 
Mercado de Produtores: 

 Autoridades locais, produtores, 
consumidores 

Restauração coletiva: 
 Autoridades locais (poder local, 

saúde, educação, etc.) 
 Produtores, cadeia de abastecimento 
 Comunidade escolar; 
 Setor HoReCa e IPSS 
 Gestores e pessoal das cantinas. 

A qualidade e os CCA 
 

No centro da recente dinamização dos CCA 
está a produção/acesso a alimentos seguros, 
de boa qualidade gustativa e nutricional, 
produzidos em condições de sustentabilidade 
 

Pontos para debate: Como se define a 
qualidade? Quais os critérios para avaliar a 
qualidade? Como garantir a qualidade ao 
consumidor? Como comunicar a qualidade? 

Problemas 
 
 Falta de articulação entre os atores da 

fileira alimentar, a nível do território; 
 Falta de cultura e experiência de 

criação de parcerias multi-atores para 
definir estratégias alimentares 
territoriais; 

 As políticas territoriais não integram os 
setores agrícola e alimentar; 

 As experiências de CCA são dispersas e 
pouco estruturadas. 

                Definir os Objetivos e a Estratégia  

Quadro de Referência 
 

 Conciliar necessidades, expetativas e 
motivações dos participantes; 

 Fixar o quadro de valores e objetivos 
comuns; 

 Definir o perfil e a qualidade da oferta; 
 Escolher o estatuto jurídico; 
 Estabelecer o processo de tomada de 

decisão e as normas de funcionamento; 
 Definir a organização da 

comercialização, a repartição de 
responsabilidades, a partilha de custos e 
a fixação de preços 

2 
 

Atividades da RRN 
 

 Identificação e divulgação de boas práticas de parcerias alimentares territoriais; 
 Elaboração de guia de apoio à elaboração de estratégias alimentares territoriais; 
 Realização de oficinas para aquisição de competências sobre os pontos anteriores. 
 Ações de sensibilização dirigidas a produtores, consumidores, HeReCa, IPSS, autoridades 

locais sobre o projeto, produtos locais , CCA, etc. 
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Preparação, logística e entrega dos 
cabazes 

Criação da  marca, imagem do 
produto, plano de comunicação   

Ações de sensibilização  para 
produtores e consumidores   

 
 
 
 
 
O desenvolvimento de um projeto de criação de CCA envolve um conjunto diversificado de 
aspetos relacionados com a estruturação da oferta, comercialização dos produtos, relação com 
os clientes, atividades de promoção e marketing, etc., representados esquematicamente nas 
figuras seguintes, relativamente a cabazes, mercados de produtores e abastecimento da 
restauração coletiva.  
 

ORGANIZAÇÃO COLETIVA DE CABAZES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Território 

Estruturação da 
oferta 

Comercialização 

Comunicação e 
Marketing 

Gestão do 
Negócio 

Planeamento da produção em volume, 
diversidade, regularidade, qualidade 

                Organização dos CCA 3 
 

Cumprimento das formalidades legais 
e normas de higiene e segurança 
alimentar 

Realização de investimento e 
obtenção de financiamento 

Produtores 

 

 

 

 

 

Reorganização do trabalho entre 
produção e comercialização 

Relação com os clientes: encomendas, 
gestão da carteira, fidelização   

Consumidores 

 

 

 

 

 

Cumprimento de normas de 
comercialização e informação ao 
consumidor 

Aquisição de competências: produção, 
venda, regulamentação sanitária e 
comercial, TIC, gestão do negócio   

Registo contabilístico, apuramento 
de resultados 

Criação de página internet e redes 
sociais 

Problemas 
 

 Dificuldades em diversificar a produção ou reconversão para sistemas mais sustentáveis; 
 Constrangimentos em cumprir obrigações legais inerentes ao início de atividade comercial;  
 Desconhecimento e/ou dificuldade de cumprir exigências da legislação sanitária ou 

licenciamento industrial; 
 Dificuldade em realizar investimentos e de acesso a financiamento; 
 Falta de infraestruturas e de serviços de apoio adequados aos CCA (matadouros, lagares, 

redes de apoio logístico, etc.) 
 Falta de competências dos produtores nas áreas comercial, marketing, clientes, TIC. 

Fixação de preços 
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ORGANIZAÇÃO DE MERCADO DE PRODUTORES 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Estruturar a 

oferta 
 

• Disponibilizar produtos em quantidade, diversidade e qualidade para satisfzer 
a procura e assegurar a viabilidade económica a produtores e do mercado 

• Definir o padrão de qualidade: carta de qualidade, marca/sistema de 
certificação e controlo para obter confiança do consumidor e reputação do 
mercado 

Instalar o 
mercado 

• Definir o território pertinente de proveniência dos produtos: assegurar oferta 
adequada e o número de consumidores suficiente para tornar o mercado 
sustentável 

• Definir a localização do MP: local central e frequentado com boa visibilidade, 
facilidade de acesso e boas infraestruturas e serviços de apoio  

Exposição 
dos produtos 

• Cuidar da boa disposição dos expositores e apresentação atrativa dos 
produtos 

• Personalizar os expositores: identificar o produtor, a origem dos produtos, 
modo de produção, caraterísticas dos produtos 

Dinamização 
mercado 

• Envolver a comunidade, particularmente as autoridades locais, na gestão do 
mercado 

• Organizar ações de sensibilização junto de consumidores e  autoridades locais 

• Dispor de área sentada com comida preparada com os produtos do 
mercado:convida ao convívio e permanência no MP 

 

Atividades 
de  

animação 

• Organizar eventos especiais ligados a produtos sazonais ou épocas festivas: 
capta novos clientes 

• Promover a oferta regular de animação para públicos diversificados: cria 
atmosfera animada e atrativa para os clientes 

Comunicação  
Marketing 

• Definir um bom plano de marketing e comunicação (aspeto crucial): placas e 
faixas nas vias de acesso, flyers, sites, mailing, redes sociais, media: fideliza os 
clientes e atrai novos clientes 
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ABASTECIMENTO LOCAL DA RESTAURAÇÃO COLETIVA 
 

 
 
 
 
 
 

Avaliar a 
oferta 

Avaliar as 
necessidades 

Balanço 
oferta/ 

necessidades 

Determinar  
o potencial 

oferta/ 
necessidades 

Ajustar o  
abastecimento 

Problemas 
 

 Dificuldades de assegurar oferta estruturada e/ou procura adequada para tornar o 
mercado sustentável; 

 Constrangimentos por parte dos produtores em cumprir obrigações legais inerentes ao 
exercício da atividade comercial e exigências da legislação sanitária;  

 Dificuldade em realizar investimentos e de acesso a financiamento para instalar o 
mercado; 

 Falta de infraestruturas e de serviços de apoio adequados ao funcionamento do mercado; 
 Falta de competências dos produtores nas áreas comercial, marketing, relação com 

clientes, etc. 
 Falta de orientação política e medidas de apoio a favor dos produtos locais e dos CCA. 

 

Território 

Abastecimento 
Local 

Restauração 
Coletiva 

Produtos 
Locais 
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Organizar a oferta 
 
 Identificar a oferta disponível e o seu potencial; 
 Conhecer os produtores locais e envolver os interessados na construção do 

projeto; 
 Organizar a oferta: gestão da produção; conversão para produção sustentável e 

de acordo com normas sanitárias e comerciais; preparação e acondicionamento 
dos produtos, etc.;   

 Organizar a resposta aos avisos da contratação pública;  
 Formar os agricultores na comercialização, logística, introdução de novas 

produções, conversão para modos de produção sustentáveis e de qualidade, 
normas sanitárias e comerciais, contratação pública;  

 Articular com as medidas de apoio ao investimento, de aquisição de competências 
técnicas e comerciais, de acesso ao financiamento, etc. 

Organizar o abastecimento 
 

 Identificar as necessidades a satisfazer pela oferta local disponível;  
 Lançar concurso público para aquisição dos produtos;  
 Contratualizar com os agricultores o abastecimento: planear as encomendas 

(produtos, quantidades, caraterísticas, periodicidade) permitindo organizar a 
produção; 

 Organizar e estruturar o abastecimento: avaliar a criação de plataforma virtual 
como intermediário comercial para encomendas, faturação, pagamentos;  

 Formar os gestores, pessoal da cozinha: menus, porções, novos produtos, novas 
formas de cozinhar; 

 Articular com medidas de apoio para criação de plataformas logísticas ou 
plataformas virtuais, formação, aquisição de competências técnicas, novos 
equipamentos, adaptação das instalações;  

 Realizar ações de sensibilização para comunidade escolar, pessoal da cantina e 
projetos pedagógicos para alunos.  
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Problemas 
 

 Dificuldades em assegurar uma oferta estruturada que responda em quantidade, 
regularidade e qualidade às necessidades de abastecimento da cantina; 

 Dificuldade em organizar a logística necessária ao abastecimento; 
 Dificuldades, por parte dos produtores, de cumprir obrigações legais inerentes ao 

exercício da atividade comercial e exigências da legislação sanitária;  
 Dificuldade dos produtores em responder aos concursos públicos;  
 Falta de equipamentos, infraestruturas e serviços de apoio; 
 Dificuldade no acesso a financiamento para realizar investimentos necessários; 
 Falta de orientação política e medidas de apoio a favor do abastecimento local das 

cantinas. 

Atividades da RRN 
 

 Elaboração de guias sobre a organização de CCA: cabazes; mercado de produtores; 
abastecimento local da restauração coletiva;  

 Vade-mécum da legislação e normas sanitárias e comerciais aplicáveis aos CCA e das 
obrigações legais dos produtores no exercício da sua atividade comercial e empresarial; 

 Realização de oficinas para aquisição de competências sobre os pontos anteriores. 
 Preparação de conteúdos formativos para produtores e pessoal das cantinas; 
 Definição de estratégias e metodologias de marketing territorial; 
 Identificação, análise e divulgação de exemplos bem-sucedidos de CCA e de soluções para 

responder aos principais problemas identificados. 
 Ações de sensibilização dirigidas a produtores, consumidores, autoridades locais sobre os 

benefícios dos CCA. 
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Anexo 1 - N.º de explorações, SAU e DE, segundo as classes de dimensão económica, por NUTS II, 2013 

NUTS II 

Total 
Explorações muito pequenas 

(< 8 000 euros de VPPT) 

Explorações SAU SAU/expl. VPPT DE Explorações SAU SAU/expl. VPPT DE 

(nº) (ha) (ha/expl.) 
(10

3
 

euros) 
(%) (10

3 
€/expl.) (nº) (%) (ha) (%) (ha/expl.) (10

3
 euros) (%) (10

3
 €/expl.) 

                                

Portugal   264 419   4 625 696  17,5  4 522 865  100,0 17,1   202 275  76,5  1 096 379  23,7 5,4   485 964  10,7 2,4 

Continente   240 527   4 492 242  18,7  4 017 734  88,8 16,7   186 407  77,5  1 085 398  24,2 5,8   443 363  11,0 2,4 

Norte   98 824    935 556  9,5   927 510  20,5 9,4   81 028  82,0   428 541  45,8 5,3   196 075  21,1 2,4 

Centro   86 291    821 481  9,5  1 212 801  26,8 14,1   68 757  79,7   328 301  40,0 4,8   158 646  13,1 2,3 

Lisboa   6 128    90 569  14,8   307 504  6,8 50,2   3 119  50,9   9 916  10,9 3,2   9 853  3,2 3,2 

Alentejo   37 727   2 482 440  65,8  1 436 362  31,8 38,1   24 860  65,9   247 860  10,0 10,0   57 022  4,0 2,3 

Algarve   11 557    162 196  14,0   133 556  3,0 11,6   8 643  74,8   70 780  43,6 8,2   21 767  16,3 2,5 

NUTS II 

Explorações pequenas 
(8 000 a < 25 000 euros  de VPPT) 

Explorações SAU SAU/expl. VPPT DE 

(nº) (%) (ha) (%) (ha/expl.) (10
3
 euros) (%) (10

3
 €/expl.) 

                  

Portugal   34 682  13,1   644 431  13,9 18,6   475 204  10,5 13,7 

Continente   30 697  12,8   628 009  14,0 20,5   419 906  10,5 13,7 

Norte   12 169  12,3   235 851  25,2 19,4   164 482  17,7 13,5 

Centro   9 907  11,5   135 037  16,4 13,6   133 073  11,0 13,4 

Lisboa   1 625  26,5   12 837  14,2 7,9   22 165  7,2 13,6 

Alentejo   5 075  13,5   206 017  8,3 40,6   74 286  5,2 14,6 

Algarve   1 921  16,6   38 266  23,6 19,9   25 900  19,4 13,5 

Fonte: INE, Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas, 2013 


