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C&T                                            Fórum Cidadania & Território 

 

7º Encontro Nacional 
Vila Real, 18 de Outubro de 2014 

 
Memória do Encontro 

Presentes: Álvaro Cidrais; Ana Firmino; Ana Quintela; Artur Cristóvão; Augusto Sousa, Dora Carvalho e Jorge 

Nunes (Rumo); Carla Isabel Gonçalves e Paula Gonçalves (Activar); Conceição Matos; Cristina Coelho; Graça 

Rojão (CooLabora); Hermínia Gonçalves; Isabel Fernandes Alves; João Cordovil; João Ferrão; Jorge 

Malheiros; Jorge Miranda (Etnoideia); Luís Chaves; Luísa T. Pereira e Stéphane Laurent (CIDAC); Mila Simões 

de Abreu; Nelson Dias (In Loco); Pedro Ferrão; Sara Trindade; Susana Sousa; Vanessa Sousa. 

Ausentes que deram a conhecer a sua não participação: Ana Souto (Dueceira); Antonio Guterres; Célia 

Quintas; Clara Lourenço (ADC Moura); Fátima Belo (ACEP); Fernanda Vaz (ACTIVAR); Francisca Valério e 

Daniela Herculano (Terras Dentro); Helder Guerreiro; Helena Mire Dores; Isabel Gaivão; Isabel Rodrigo; João 

Aidos; José Centeio; Lousitanena; Maria Joana Veloso; Paulo Peixoto; Sérgio Barroso; Telma Guerreiro 

(Taipa); Ursula Caser; Vitor Martelo. 

 

AGENDA PROPOSTA 

 
10h00: ABERTURA 

 Inspiração artística com o Jorge Nunes; 

 Apresentemo-nos: quem somos e de onde vimos; 

 O Território que nos acolhe; 

 Agenda: como vamos passar o dia. 
 

10h40-12h10: BALANÇO 

 Tempo de balanço, tendo como pano de fundo os documentos fundadores: world café sobre os 
dois anos de percurso; o momento presente; e passos para continuarmos o caminho. 

12h25-13h00: EQUIPA DE COORDENAÇÃO 

 Renovação da Equipa de Coordenação: debate de propostas e definição da nova equipa. 

13h00-14h00: Almoço partilhado 

14h00: PROJECTOS 

        Em que ponto estão os projetos: 

 “Cidadania e Território: Desenvolvimento Local Sustentado” – Rumo 

  “Portugal Participa: Caminhos para a Inovação Societal” – In Loco 
14h30-15h45: OFICINA TEMÁTICA 

 Circuitos Curtos de Comercialização, articulando com o impacto do TTIP 

16h00-17h15: GRUPOS DE TRABALHO 

 Reunião de cada Grupo de Trabalho do Fórum 

17h15: ENCERRAMENTO 

 Próximos passos e encerramento. 
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O Encontro teve início pelas 10:00h no  edifício Engenharias II da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (UTAD), em Vila Real. 

A agenda de trabalhos apresentada sofreu algumas alterações no período da tarde, facto que se deveu à 
falta de tempo para que se pudesse cumprir, tal como proposto, o último ponto agendado  

 

1. ABERTURA 

Artur Cristóvão, anfitrião do Encontro, deu as boas vindas, agradeceu a presença de todos e apresentou 

alguns colegas/professores da UTAD que convidou para estarem presentes na reunião, Mila Simões de 

Abreu, Isabel Alves e José Eduardo Reis. 

1.1. Inspiração artística com o Jorge Nunes 

Jorge Nunes, dando a conhecer três projetos musicais, inspirou o grupo com um momento musical muito 

original, que serviu de mote para o desenrolar dos trabalhos ao longo do dia. Apresentou: 

 Inovação – John Cage, composição “quatro minutos e trinta e três segundos” de silêncio;   

 “Impossível “– ConCon. Trata-se de uma experiência que procura verificar se é possível ver-se o 

som; 

 Projeto “Playing for Change”, que junta músicos de várias nacionalidades, alguns de rua, 

desconhecidos entre si, mas que conseguem tocar em conjunto. 

 
1.2. Apresentemo-nos: quem somos e de onde vimos 

Respondendo ao desafio lançado pela Carla Gonçalves e pela Paula Gonçalves para nos apresentarmos, a 

dinâmica escolhida foi a de, a partir da utilização de um post it onde escrevia o seu nome e o colava no 

mapa de Portugal no espaço correspondente à região de onde vinha, cada elemento se apresentava perante 

o grupo. 

Ficou claramente evidenciada, como se pode verificar na imagem abaixo, a grande concentração de 

membros da região de Lisboa e Setúbal, denotando-se uma fraca representação do Alentejo, facto que 

evidenciou a necessidade de procurar mobilizar os membros desta região.  
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1.3. O Território que nos acolhe  

Artur Cristóvão fez uma breve apresentação da Universidade de Trás os Montes e Alto Douro (UTAD) e da 

cidade de Vila Real, realçando os aspetos que, nas últimas três décadas, mais contribuíram para o seu 

desenvolvimento e valorização da qualidade de vida dos seus habitantes (ex: a Universidade, o Centro 

Hospitalar, a rede de transportes, a intervenção do Programa Polis, a melhoria da oferta cultural nos últimos 

10 anos), enumerando também os seus principais constrangimentos, nomeadamente a desertificação dos 

meios rurais e o envelhecimento demográfico. 

1.4. Agenda: como vamos passar o dia. 

Como forma de lembrar o trabalhado previsto para o dia Luísa T. Pereira, da EdC, fez a apresentação do 

programa do 7º Encontro e apresentou a agenda dos trabalhos. 

 

2. BALANÇO  

Graça Rojão apresentou a metodologia a utilizar para a realização do balanço. Essa consistiria na 
formação de três grupos que, através da dinâmica worldcafe, rodariam por três mesas redondas 
com a duração aproximada de 20 minutos. Em cada uma dessas mesas discutir-se-iam as temáticas 
propostas: (i) balanço do funcionamento do C&T, incluindo o Googlegroups (GG) e os Grupos de 
Trabalho (GT); (ii) perspetiva pessoal dos participantes e (iii) balanço da atividade da EdC, durante 
os quase dois anos da sua existência, de modo a, a partir do presente, proceder à perspetivação do 
futuro. 

Cada mesa contava com a animação de um provocador e um relator que tinha como função apresentar, em 

plenário, as principais ideias e conclusões resultantes da discussão em torno das temáticas tratadas (em 

anexo podem ser consultadas as respetivas sínteses). 

 

 

3. RENOVAÇÃO DA EQUIPA DE COORDENAÇÃO 

A dinamização deste ponto da agenda ficou a cargo do João Ferrão, que destacou que pelo facto 
de não se ter verificado o envio prévio de propostas para a renovação da EdC, a sua renovação 
teria de ser realizada de forma coletiva entre os participantes, através do desafio para a sua 
integração. 

A Equipa de Coordenação passou agora a ser constituída pelos seguintes elementos: 

 Susana Sousa, membro individual que garante a continuidade da EdC; 

 Um elemento a designar pela RUMO; 

 Hermínia Gonçalves, membro individual; 

 Telma Guerreiro em representação da TAIPA; 

 Conceição Matos, membro individual; 

Na constituição da equipa procurou-se respeitar os critérios do equilíbrio entre a representação individual e 

a representação coletiva, bem como garantir a melhor cobertura regional possível. No entanto, e apesar de 

a equipa ter sido consensualmente constituída, não foi possível assegurar uma maioria de representação de 

entidades coletivas, de acordo com o preconizado na Carta de Princípios. Este facto, bem como o peso da 

presença de membros da área metropolitana de Lisboa entre os elementos que integram a nova EdC, 

implica uma reflexão sobre o assunto. 
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João Cordovil realçou o trabalho positivo da Susana Sousa pelo papel ativo que esta tem tido no C&T. Esta 

opinião foi corroborada por João Ferrão que realçou o seu perfil de pessoa aberta ao diálogo, à 

concertação, atenta ao grupo e disponível para o trabalho em equipa.  

 

4. PROJECTOS 

Nelson Dias, da In Loco e Jorge Nunes, da Rumo fizeram um ponto de situação dos projetos aprovados no 

âmbito do Programa Cidadania Ativa, respetivamente, “Portugal Participa: Caminhos para a Inovação 

Societal” e “Cidadania e Território: Desenvolvimento Local Sustentado”.  

O projeto Portugal Participa: Caminhos para a Inovação Societal, promovido pela Associação In Loco que 

conta com a parceria do CES; da CM de Cascais e da CM de Odemira e que irá ainda envolver as autarquias 

do Funchal e do Porto, foi criado no âmbito da temática das metodologias participativas e tem como 

objetivo geral animar práticas de participação que envolvam atores públicos e privados. Como principais 

atividades a desenvolver, destacam-se: (i) o levantamento de práticas a nível nacional e internacional que 

serão sistematizadas num Observatório; (ii) a disseminação da informação sistematizada, com o objetivo de 

convidar autarquias para incorporarem essas práticas; (iii) a organização de formação para apoiar a 

incorporação das práticas por parte das autarquias interessadas; (iv) a criação de uma Rede de Autarquias 

Participativas; (v) a elaboração de guias metodológicos sobre as práticas e a produção de um caderno de 

recomendações dirigido à Assembleia da República. 

Nelson Dias pediu o contributo do C&T para a identificação de práticas de trabalho participativo que 

envolvam os poderes públicos e a sociedade civil, bem como a identificação de temas que possam vir a ser 

trabalhados no âmbito de debates públicos online. 

João Ferrão sugeriu que fossem contactadas a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional 

de Juntas de Freguesia no sentido da sua mobilização para o projeto. 

Nelson Dias informou que no dia 3 de Dezembro próximo terá lugar em Cascais a realização da 1ª 

Conferência Portugal Participa, que servirá como momento público de arranque do projeto, que está 

disponível no seguinte endereço: http://in-loco.pt/pt/agenda/20140922/20141203-1-conferencia-portugal-

participa-casa-das-historias-paula-rego-cascais/ 

Este projecto pode ser consultado em http://www.in-loco.pt/pt/projectos/20141003/portugal-participa/ e, 

brevemente, num site próprio que está a ser desenvolvido para o efeito. 

Jorge Nunes, na apresentação que fez relativamente ao ponto de situação do projeto “Cidadania e 

Território: Desenvolvimento Local Sustentado”, promovido pela RUMO e que tem como parceiros a 

Terras Dentro; ACERT e Rota do Guadiana, começou por enumerar as 145 práticas significativas já 

identificadas, referindo que as mesmas serão descritas num relatório que será objeto de divulgação no 

Seminário, a realizar no final de 2014. 

Informou ainda que os resultados dos primeiros focus-group realizados (Rumo; Terras Dentro; 

ACERT [(via CLAS de Tondela) e Rota do Guadiana], possibilitaram a identificação de áreas e 

princípios de intervenção que cada território considera prioritários (trabalho integrado, em rede; 

valorização das especificidade locais, enquanto princípios, e algumas áreas temáticas relativas a 

práticas a replicar em cada processo local (processos experimentais): emprego /empregabilidade/ 

empreendedorismo /economia local; circuitos curtos; qualificação das organizações, etc.).  

Até ao final do ano prevê-se a realização de um novo focus-group, que terá por objetivo a 

http://in-loco.pt/pt/agenda/20140922/20141203-1-conferencia-portugal-participa-casa-das-historias-paula-rego-cascais/
http://in-loco.pt/pt/agenda/20140922/20141203-1-conferencia-portugal-participa-casa-das-historias-paula-rego-cascais/
http://www.in-loco.pt/pt/projectos/20141003/portugal-participa/
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identificação de práticas/princípios de intervenção a replicar em cada território (com informação 

mais aprofundada acerca de algumas experiências, de maneira a qualificar o processo de seleção), 

bem como a realização de ações de capacitação relativamente às práticas selecionadas para os 

processos experimentais. 

Ainda até ao final do ano prevê-se a realização de um Seminário intermédio, que deverá ter lugar 

em Dezembro e em relação ao qual serão, em momento oportuno, dadas ao Fórum, informações 

mais concretas. 

Mais informações poderão ser obtidas a partir do site http://comunidadesparticipativas.org e do  

Facebook: https://www.facebook.com/comunidadesparticipativas 

 

5. OFICINA TEMÁTICA: CIRCUITOS CURTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, ARTICULANDO COM O 
IMPACTO DO TTIP 
 
5.1. O Sistema alimentar e o caso PROVE 

Artur Cristóvão fez um enquadramento geral da questão, exemplificando com várias metodologias e 

estratégias de apoio à agricultura familiar e destacou o papel dos Circuitos Curtos, enfoque sobre o PROVE, 

mas não deixando de referir o papel da TAIPA no arranque da implementação de projetos desta natureza 

(através da iniciativa Recíproco); 

Os Circuitos Curtos, para além de poderem assumir designações diferentes, apresentam também uma 

grande diversidade de intervenções e práticas e são suportados por modelos teóricos também eles 

diversos. Têm, no entanto, em comum o facto de todos eles assentarem na relação de proximidade entre 

produtores e consumidores.  

Existe uma vasta bibliografia de análise crítica em torno da temática do sistema alimentar global, sendo que 

uma boa parte dela se centra em torno do debate sobre a sua sustentabilidade, uma vez que um dos seus 

problemas mais evidentes é o facto de o sistema não ter capacidade para alimentar o mundo. Números 

oficiais (FAO) apontam para que atualmente, no mundo, cerca de 900 milhões de pessoas passam fome ou 

se encontram em situação de subalimentação. O sistema tem também contribuído para colocar em 

evidência o fenómeno da sobrealimentação, que está concentrado em alguns países do hemisfério Norte. 

A crítica ao sistema alimentar que está presente em documentos académicos e oficiais produzidos por 

Governos, pela União Europeia e pelas Nações Unidas, apontam também para um outro conjunto de 

problemas complexos, como o risco da escassez de água, a emissão de gases e o efeito de estufa, o 

esgotamento do azoto e do potássio, a diminuição da biodiversidade à escala global, o consumo 

insustentável da energia ligada à produção agrícola, o aumento do consumo de carne sobretudo em países 

como o Brasil e a China, o problema das perdas e dos desperdícios alimentares, o facto de o próprio sistema 

alimentar no seu funcionamento ser gerador de assimetrias territoriais e sociais, dando como exemplo a 

região de Trás os Montes e Chaves, que perdeu competitividade na produção da batata, que tem sido 

subestimada e substituída por bata importada. 

Todos estes problemas em torno do sistema alimentar têm gerado o aparecimento de dezenas de milhares 

de movimentos de natureza diferente que estão muito centrados nas questões da agricultura e da 

alimentação. Estes movimentos são, de uma forma geral, localizados, muito pequenos, fragmentados, e 

raramente assumem um carácter nacional (em Portugal, o PROVE constitui um exemplo de uma iniciativa 

de carácter nacional). 

 

http://comunidadesparticipativas.org/
https://www.facebook.com/comunidadesparticipativas
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Estes movimentos, com raízes, motivações e perspetivas diversas, estão polarizados em torno de 

determinadas questões como sejam, a segurança alimentar, a justiça alimentar, soberania alimentar, direito 

aos alimentos, a soberania alimentar, agricultura sustentável, agricultura cívica, o slow food, o comércio 

justo, etc. e enquadram-se, segundo alguns autores, em torno de 4 correntes: (i) neoliberal, que assenta na 

perspetiva dominante do liberalismo económico; (ii) reformista, cujo lema é a segurança alimentar, (iii) 

progressista, que incide nas questão da justiça alimentar; (iv) e radical, que se centra em torno das questões 

relacionadas com a soberania alimentar. 

Muitos destes movimentos passam por iniciativas que procuram aproximar produtores e consumidores, 

cujo afastamento é resultado do sistema alimentar global, que contribuiu para a cada vez maior distância 

entre consumidores e produtores (basta vermos o que se passa nas nossas despensas cujos produtos são 

provenientes de diversos pontos do mundo e não propriamente dos produtores que nos estão mais 

próximos, mesmo quando esses produtos são produzidos nas nossas zonas).  

Artur Cristóvão fez ainda referência às práticas de distribuição de alimentos a partir da lógica dos cabazes 

em vários países, citando exemplos que têm vindo a proliferar, como o dos mercados locais de venda direta 

das lojas de quinta, das cooperativas de consumo que estão a ser retomadas, das hortas urbanas, das 

hortas comunitárias, dos conselhos locais de alimentação (prática comum em países anglo-saxónicos, que 

mobilizam várias entidades: universidades, cooperativas de consumo local, etc). Todas estas práticas visam 

aproximar e dinamizar a relação entre produtor e consumidor. 

Foi também referido que no âmbito da bibliografia internacional sobre esta matéria, se assiste a uma 

mudança de paradigma uma vez que se procura que o sistema alimentar seja organizado em torno de 

dinâmicas integradas de base territorial, através das quais a agricultura polarize e concilie aspetos ligados à 

saúde, à justiça social, ao emprego e à educação. Foi dado como exemplo o conceito de bacia alimentar que 

vindo da linha da economia de proximidade, traduz a ideia de um território associado em torno de um 

conjunto de produtos, de formas próprias de transformação, de mercados, de proximidades, de cadeias 

curtas de comercialização, de redes alimentares locais e que assenta em cadeias alternativas de produção e 

em sistemas alimentares localizados. 

 

Experiência portuguesa e o caso do PROVE 

Em Portugal, existem muitas experiências de vendas de cabazes, algumas ligadas a cooperativas, outras a 

iniciativas privadas, empresariais, mercados, feiras, experiências de abastecimento de cantinas escolares e 

hospitalares a partir da base produtiva local. O caso da TAIPA, bem como o caso da Cooperativa Raízes 

ligada à ADLAP, constituem as experiências mais antigas nesse domínio. 

Os dados apresentados por Artur Cristóvão apontam para um crescimento muito significativo do PROVE ao 

longo dos anos. Assim, o PROVE, enquanto rede alimentar alternativa que começou com o EQUAL em 

2005/2006, inspirado na experiência dos AMAP em França, envolve atualmente (2014) 16 Grupos de Ação 

Local (GALs), 72 núcleos de produtores e consumidores, 142 locais de entrega, 129 explorações agrícolas e 

5.000 famílias. Para além disso, movimenta semanalmente 35 toneladas de produtos e tem um volume de 

vendas anual de cerca de 2,5 milhões de euros.   

Segundo Artur Cristóvão, há um conjunto de questões que podem ser debatidas em torno deste caso e que 

seria interessante estudar. Por exemplo, que tipos de dinâmicas estão subjacentes ao caso PROVE? Que 

aspetos são mais polarizados pelo PROVE? Será uma dinâmica de consumo cívico, de cidadania ativa por 

parte de produtores e consumidores ou é antes uma dinâmica de trocas comerciais que é fácil para os 

produtores e confortável para os consumidores?  
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Salientou ainda que um dos aspetos que, do seu ponto de vista, é mais crítico neste tipo de redes 

alimentares alternativas é o facto de nem sempre envolverem os produtores mais frágeis, nem terem 

capacidade para dinamizar as economias locais mais débeis. 

Finalmente, Artur Cristóvão, fez referência a dois estudos sobre o caso PROVE, em que esteve envolvido e 

que resultaram de um pedido da Federação Minha Terra. Estes estudos, datados de há cerca de 2 anos, 

incidiram sobre os produtores, os consumidores e as dinâmicas criadas pelo PROVE (capacidade de gerar 

rede, envolvimento com outros atores; instituições envolvidas, etc.). 

. 

5.2. Dados Preliminares do Estudo, Cabaz Prove Bio no concelho de Loures 

Ana Firmino apresentou dados preliminares do estudo que tem estado a realizar no âmbito do 

PROVE Bio no Concelho de Loures, uma iniciativa recente datada de 26 de Setembro de 2013, que 

resultou de um compromisso assumido entre a ADREPES e a Câmara Municipal de Loures.  

Começando por uma breve referência às vantagens que o Projecto PROVE apresenta para as 

comunidades aderentes, na medida em que ao promover a aproximação entre os meios rurais e 

urbanos, contribui para fomentar os laços de confiança e solidariedade entre os pequenos 

produtores locais e os consumidores, na sua exposição, Ana Firmino realçou como aspetos 

positivos evidenciados no estudo que vem realizando, o facto de o projeto: (i) responder a uma 

necessidade sentida por muitos consumidores, em geral jovens casais com crianças que se 

preocupam com a qualidade da sua alimentação; (ii) contribuir para a valorização da produção 

agrícola no concelho de uma forma sustentável; (iii) contribuir para a informação dos 

consumidores quanto a produtos menos conhecidos e sua forma de preparação (mizuna; Bok 

Choy, conhecida por couve chinesa - Brassica rapa var. pekinensis; acelgas…); (iv) Impor uma 

diversificação de menus em função dos ingredientes disponíveis; (v) não só liberta o consumidor 

de pensar no que vai comprar e onde, poupando-lhe tempo.  

Como aspetos negativos, Ana Firmino sublinhou: (i) a falta de terrenos disponíveis para cultivo 

dentro do concelho; (ii) as restrições quanto à utilização de terras fora do concelho (ex. da Qta. de 

S. José, Montijo); (iii) a localização do ponto de distribuição num extremo do concelho (Sacavém) 

difícil de encontrar e com falta de estacionamento que desencoraja a adesão de habitantes de 

freguesias mais distantes; (vi) e a dificuldade em se conciliarem as rotinas familiares com o dia e 

hora de entrega dos cabazes (5ª das 17:30h às 20:00h). 

Vide site: http://www.prove.com.pt/www/sk-pub-nucleos.php 

 
5.3.  Apresentação dos Projetos: “Bela Rama” e Associação para a Manutenção da 

Agricultura de proximidade (AMAP) 

Jorge Nunes deu como exemplo dois projetos que se enquadram nestas dinâmicas, mas que partem dos 

consumidores, “A Bela Rama” e o trabalho desenvolvido pela Associação para a Manutenção da Agricultura 

de proximidade (AMAP).  

 

O projeto “A Bela Rama” é representado por um grupo coletivo, autofinanciado e organizado de eco 

consumidores a viver em Lisboa, que procura uma alimentação agro-ecológica e a partilha de 

responsabilidade com os produtores. O projeto supõe a partilha, da forma mais igualitária e participada 

possível, do trabalho necessário para o encontro entre produtores e consumidores, através da chegada dos 

produtos agro-ecológicos às casas dos consumidores, sob a forma da distribuição semanal de cabazes da 

http://www.prove.com.pt/www/sk-pub-nucleos.php
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quinta de S. José (situada em Palmela). Esses cabases incluem 8 a 9 produtos hortícolas, frutícolas e ervas 

aromáticas. A composição dos cabazes é proposta pelos produtores, havendo possibilidade de trocar e/ou 

acrescentar produtos de acordo com a disponibilidade da quinta.  

Site: http://abelarama.wordpress.com 

Facebook: https://www.facebook.com/abela.rama.1 

 

Projeto desenvolvido pela Associação para a Manutenção da Agricultura de proximidade (AMAP), 

(associação informal de pessoas que se constitui a partir da formação de um grupo de consumidores que, 

de forma direta e ativa, apoia um ou mais agricultor(es)/produtor(es), assegurando o escoamento da 

produção de uma época). A AMAP oferece um sistema de distribuição mais económico, direto e simples. A 

distribuição dos produtos é feita no café-bar-Galeria Duas de Letra, todos os sábados entre as 15h30 e as 

17h00. O grupo de consumidores da AMAP Duas de Letra apoia diretamente dois pequenos projetos: o 

Projeto Raízes (produtores de hortícolas) e o projeto Moinho (produtores de pão), sendo que o grupo 

pretende ainda encontrar, para integrarem a AMAP, produtores de fruta, de azeite e de mel. 

O produtor associado à AMAP terá de oferecer condições de proximidade, produtos produzidos segundo os 

moldes da agricultura biológica e ser um pequeno produtor. Deve ainda garantir um fornecimento semanal 

dos produtos e um compromisso de 24 semanas durante as épocas de Outono/Inverno e/ou 

Primavera/Verão. 

Site: http://www.amap.pt/ 

Facebook: https://www.facebook.com/amap.pt 

 
A este propósito, a Cristina Coelho, introduziu a questão da segurança alimentar, referindo que um dos 

critérios de implementação do PROVE tem a ver com a proximidade que se estabelece entre consumidor e 

produtor que, em regra, se situa num raio de 50 Km, de modo a que não seja necessária a utilização de 

transporte em carrinhas refrigeradoras, facto que constituiria um grave constrangimento para a 

generalidade dos produtores associados.  

 

Ainda sobre esta temática, Luís Chaves, destacou o papel dos circuitos curtos na dinamização de processos 

de animação territorial, fazendo especial referência ao papel fundamental que os animadores/facilitadores 

(para além dos consumidores e produtores) tiveram no lançamento, manutenção e dinamização destes 

projetos.  

 

Fez também uma referência ao trabalho desenvolvido pela INDE, uma ONGD que teve responsabilidades na 

animação da Rede LEADER II e que fez os primeiros trabalhos de divulgação dos CCA em Portugal, a partir 

dos conceitos AMAP (França) e CSA (EUA). 

  

Por fim informou que um dos desafios para o futuro do PROVE (desafio esse identificado num trabalho feito 

com a UTAD, ISA e U. Évora), será a implementação de um processo participativo de certificação dos 

cabazes, que poderá assentar no elemento distintivo do próprio projeto: a relação de proximidade e 

cumplicidade que existe entre os produtores e os consumidores.  

 

5.4. Circuitos Curtos e o TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) 

 

O Stéphane Laurent fez a sua apresentação relacionando os circuitos curtos na perspetiva das 

ameaças que podem pesar sobre este tipo de iniciativas, a partir da problemática do TTIP 

(Transatlantic Trade and Investment Partnership), acordo comercial que está a ser negociado 

http://abelarama.wordpress.com/
https://www.facebook.com/abela.rama.1
http://www.amap.pt/
https://www.facebook.com/amap.pt
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entre a UE e os EUA, cuja agenda e termos de negociação tem sido marcada, em sua opinião, por 

uma grande “opacidade”, na medida em que não existe informação disponível sobre o mandato 

de negociação, inclusivamente, os próprios Deputados Europeus não dispõem de informação 

pormenorizada sobre a evolução do processo negocial. Citando o antigo Comissário europeu para 

o comércio, Karel de Gucht, que afirmou que “para termos êxito nas negociações comerciais é 

preciso respeitar um certo grau de confidencialidade, caso contrário seria como mostrar as suas 

cartas num jogo de poker”, Stéphane Laurent foi de opinião que decisões que colocam em causa o 

futuro da Europa, não podem ser equiparadas a um simples jogo de poker. 

  

Este acordo, que basicamente visa eliminar as barreiras comerciais e alfandegárias que ainda 

existem entre estes dois grandes mercados e, por conseguinte, eliminar todo o sistema de 

regulamentação que restrinja os lucros potenciais acumulados por corporações multinacionais. 

A implementação deste acordo constitui uma ameaça às iniciativas de desenvolvimento territorial, 

com impactos sociais, culturais e ambientais negativos, na medida em que, por um lado, os efeitos 

da concorrência podem ser devastadores e, por outro lado, os riscos associados à eliminação de 

algumas normas, até agora proibidas na EU, como seja a produção de carnes com hormonas, a 

produção agrícola limpa com cloro, os OGM etc., pode obrigar os países europeus a conformarem-

se com leis e regulamentos que serão determinados pelas convenções dominantes (os EUA), facto 

que constitui um atentado à soberania dos Estados. 

O impacto negativo que este tratado pode ter junto do pequeno agricultor pode ser devastador, 

porquanto o comércio dos produtos agrícolas só representa 5% das trocas entre os EUA e a 

Europa, mas sendo os EUA um dos maiores produtores e exportadores agrícolas do mundo (nos 

UE existem 13 milhões de explorações agrícola, enquanto que nos EUA, existem 2 milhões de um 

tamanho em média 13 vezes superior a uma exploração europeia), poderá conduzir a um 

fenómeno de “implosão” da agricultura de pequena escala na Europa. 

  

Na sua intervenção Stéphane colocou a tónica numa das medidas previstas no Tratado, que 

considera ser muito preocupante e que consiste na criação de Tribunais Arbitrais Privados 

(Investor State Dispute Settlement). Do seu ponto de vista esta medida parece ser um grande 

golpe sobre a soberania dos Estados da Europa, dando como exemplo que nos países onde estes 

Tribunais funcionam, as decisões tomadas são, regra geral, a favor das multinacionais e que 

muitas vezes os assuntos são decididos a partir não de factos concretos, mas de circunstâncias 

possíveis/potenciais sobre os impactos dos lucros e perdas associadas, considerando, por 

conseguinte, que estes Tribunais arbitrais podem condicionar a formulação e promulgação de 

políticas públicas que possam ameaçar “tal risco potencial”. 

  

Stephane informou ainda que, por via do Tratado de Lisboa, que introduziu a figura da “Iniciativa 

de Cidadania Europeia” (ICE) – figura que permite aos cidadãos da UE participar na construção da 

política europeia bastando, para tanto, que se consiga reunir 1 milhão de assinaturas de, pelo 

menos, um quarto dos Estados-Membros e se solicite à Comissão Europeia que legisle em 

domínios da sua competência – , um conjunto de cidadãos a nível europeu, de que o CIDAC faz 

parte(1), criou uma ICE sob a designação de Aliança "Stop TTIP", para que o Acordo TTIP fosse 

discutido. Esta petição foi precisamente a primeira a ser rejeitada pela Comissão Europeia com 
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base numa argumentação jurídico-legal “bastante discutível”, facto que conduziu a que as 

entidades que subscreveram a ICE interpusessem uma ação no Tribunal Europeu de Justiça para 

que a mesma seja aprovada. Simultaneamente, lançou-se um processo de recolha de assinaturas 

visando reunir pelo menos um milhão de assinaturas, no sentido de promover uma mudança 

radical no rumo das negociações do TTIP. Em menos de 15 dias foi possível recolher cerca de 

600.000 assinaturas, tendo o Stépfan apelado aos presentes para que se informem sobre este 

processo, sensibilizar os públicos com quem se relacionam e assinem a petição. 

Sobre esta matéria, Stéphane, distribuiu um texto elaborado por um estagiário do CIDAC que se 

anexa a esta Memória. 

_____________________ 

(1) Juntamente com ACEP, ATTAC-Portugal, Quercus, OIKOS, MaisDemocracia, Grupo de Portugal para 

análise crítica do Acordo UE-EU  

6.  GRUPOS DE TRABALHO 

 Reunião de cada Grupo de Trabalho do Fórum 

Foi necessária a sua reestruturação deste ponto da Agenda, dado o adiantado da hora. Assim não 
foi possível desenvolver-se a discussão interna a cada GT, optando-se antes por perceber como é 
que os participantes, no seu conjunto, entendiam o funcionamento dos GT, apresentando 
sugestões para o seu melhoramento. Na discussão foram referidos os seguintes aspetos:  
 

 Fragmentação introduzida pelos GT;  

 Necessidade de encontrar temas abrangentes e consensuais que, por um lado, congreguem as 

sinergias do Fórum e possam servir para colocar o desenvolvimento territorial na agenda nacional 

e, por outro lado, contribuam para uma reflexão-ação capaz de mobilizar diferentes atores locais, 

incluindo o setor público local, em torno dos temas abordados;  

 Procurar mais realismo na definição dos objetivos visados pelos GT;  

 Focar a atividade dos GT em resultados concretos, identificando tarefas específicas cuja 

concretização resulte de compromissos efetivos, da coresponsabilização dos elementos que os 

integram e obedeça aos timings dos Encontros;  

 Rever os Grupos de Trabalho existentes e voltar a sondar os elementos do Fórum no sentido de se 

redefinirem temas abrangentes, objetivos e produtos concretos, bem como formas de 

operacionalização dos trabalhos, redistribuição/adesão, coordenação, estratégias de mobilização.  

 

7. ENCERRAMENTO 

Antes do encerramento dos trabalhos, tiveram ainda lugar as intervenções de Sara Trindade, Nelson Dias e 

João Ferrão: 

 

 Sara Trindade (Agência Piaget para o Desenvolvimento) lançou um desafio ao C&T para que se possa 

associar como parceiro na organização da Conferência que se vai realizar no 3.º sábado de janeiro de 

2015, dedicada à temática da “Banca  Ética”, que contará com a presença do Presidente da FIARE Banca 

Ética. Esclareceu que alguns dos membros do Fórum estão já, a título individual, estão neste projeto. 

Este tema ficou de ser pensado pelos participantes devendo, sobre ele, ser dado retorno a curto prazo. 
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 Nelson Dias informou ainda que irão ser publicados dois novos números da Revista Rede, subordinados 

às temáticas dos Circuitos Curtos e das Metodologias Participativas, convidando os presentes a 

apresentarem artigos com um máximo de 5 páginas, que deverão ser entregues até ao final do mês de 

novembro.  

 

 João Ferrão, apresentou uma proposta, aprovada por unanimidade, para a realização de uma 

Conferência sob a designação, “Pequenas Ações Imediatas, Grandes Mudanças a Prazo”, que visa a 

animação da rede, a incorporação de novos atores, conferir maior visibilidade pública ao Fórum e 

propor novas respostas para novos problemas societais. 

 
Finalmente, Luísa T. Pereira, agradeceu a presença de todos, em especial aos anfitriões e deu por 
encerrados os trabalhos. 
 

Em anexo a esta Memória, encontram-se: 

 As sínteses dos balanços feitos em torno do C&T, da EdC e das perspetivas individuais; 

 O texto sobre TTIP; 

 Os powerpoints apresentados no encontro 
 

 

A Equipa de Coordenação, 10 de Novembro de 2014 

 

Susana Sousa 

Jorge Nunes 

Conceição Matos 

Hermínia Gonçalves  

Paula Lourenço ( em substituição da Telma Guerreiro) 

 


