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PLANO DE AÇÂO CAPACITAÇÂO PRODUTORES 

1. ÂMBITO 

 

O Plano de Ação aTerra na Componente 1 - Capacitação de produtores/ agricultores, conta 

com a CONSULAI como consultora para a definição estratégica dos objetivos deste projeto em 

profunda colaboração com a FEC e parceiros. 

Pretende-se que seja desenvolvido um modelo de inclusão social sustentável do ponto de vista 

económico, orientado para pessoas que desenvolvem uma agricultura de subsistência, que 

seja consistente a longo prazo. Este projeto, não é disruptivo na criação de novas ferramentas, 

mas é assente no aproveitamento de iniciativas já existentes e em prática pelos agentes locais, 

como é o exemplo da Ourém Viva (PROVE, Mercados eco rurais). 

 

2. OBJETIVOS GERAIS 

 

- Definição de um modelo de comercialização de produtos agrícolas; 

- Definição de um Perfil dos produtores (importante para definir um preço social); 

- Análise dos consumidores: quem são (congregações, escolas, restaurantes, lares, etc) e o 

que querem (tipos e quantidades de produtos); 

- Apoio na definição de papeis das partes interessadas (Ourem Viva, Produtores e 

consumidores); 

- Definição de um conjunto de produtos agrícolas, com base na simplificação dos produtos. O 

arranque do projeto deve ter por base os produtos menos suscetiveis a problemas 

agronómicos. Ex: batata, cebola. Apesar desta linha orientadora, se o mercado exigir um 

produto, naturalmente cria-se a oferta; 

- Interligação das várias partes interessadas. 

 Integração com iniciativas existentes: Quer o PROVE como os mercados 
Ecorurais têm um publico alvo que são os consumidores de rua. Este 
projeto tem como destino entidades. Neste âmbito, existe uma sinergia 
com as iniciativas já existentes.  

 Exemplo de funcionamento (ideia):  A ourem viva, coordenaria os 
produtores (definição de planos de produção com base na capacidade 
do produtor (culturas e quantidades e quando). A infraestrutura de 
gestão da Ourem viva, poderia ter um apoio financeiro 
num possível projeto LEADER, promovido pela ADIRN e eventualmente 
ficar com uma margem da venda dos produtos.  

 O problema da falta de competitividade dos produtores pode ser 
atenuado, garantindo o seguinte:  

 Garantia da origem de produção local 

 Garantir a qualidade do produto (água, solo, cumprimento dos 
intervalos de segurança, elementos patogénicos, etc) 
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 Garantia da produção em modo biológico 

 Garantir que a produção é proveniente de agricultura de 
subsistência (Questão: o que é uma agricultura de subsistência?) 

 A entidade compradora dos produtos, poder anunciar um selo, ou 
algo do género, que faça a distinção que uma parte dos produtos 
que utiliza na cantina é proveniente de agricultura social 
(Questão: o que é agricultura social). Questão do preço social. 

 

3. TAREFAS COMPLEMENTARES 

 

- Formação (em sala e no campo): 

- Produção em Modo de Produção Biológico 1 e 2 (planeamento, tipos de plantas, 

pragas e doenças, fertilidade);  

- Segurança e manuseamento alimentar (inclui a rastreabilidade); 

- Fiscalidade (faturação, coleta nas finanças, etc); 

- Abordagem ao mercado (apresentação dos produtos, que tipo de produtos, etc) 

  

- 1 visita de campo por mês até ao final do projeto; 

 

4. CRONOGRAMA 

 

Ver proposta de ações e calendário em anexo. 

 

 

 

 


