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Circuitos Curtos em Portugal 

Exemplo do Projecto PROVE 

 

A comercialização de 
proximidade permite uma nova 
aproximação entre as 
comunidades rurais e urbanas, 
fomentando a solidariedade 
entre os pequenos produtores 
locais e os consumidores, 
sendo construídos laços de 
confiança e cooperação entre 
quem produz e quem 
consome. 
 

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



Os territórios envolvidos na 
experiência PROVE apresentam um 
conjunto de recursos e produtos 
locais de excelência, que marcam as 
suas tradições culturais. 
A natureza, a paisagem, o património 
edificado, a vivência das populações 
e as suas actividades encerram a 
magnificência destes territórios. 
Ao adquirir o cabaz PROVE poderá 
conhecer as pessoas que trabalham a 
terra, descobrir as suas histórias e 
experiências, e saborear as frutas e 
legumes de cada um dos concelhos. 
 
http://www.prove.com.pt/www/sk-pub-

nucleos.php 

 



O contacto directo entre produtores e consumidores 
permite a partilha de um conjunto de informações sobre 
os métodos de produção e os cuidados ao nível da 
protecção do ambiente, as variedades regionais, a 
qualidade dos produtos, as dificuldades decorrentes 
durante a produção, os desejos e motivações dos clientes, 
entre outros. 
 
http://www.prove.com.pt/www/sk-pub-nucleos.php 

 

Todos estes pressupostos se verificam no caso de estudo do 

PROVE Bio no concelho de Loures 
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Os Cabazes PROVE Bio  
no concelho de Loures 

• Iniciativa recente (26 de Setembro de 2013) 
assinada entre a ADREPES e a CMLoures; 

• Satisfação geral dos aderentes, mas lista de 
participantes não consolidada (embora os que 
saem tenham sido sempre em nº inferior aos 
que entram, fazendo com que o nº de 
aderentes aumente, as desistências são, por 
vezes, muito significativas). Por quanto tempo 
mais pode durar esta situação? 



 
Os Cabazes PROVE Bio no concelho de Loures 

Factores Negativos 
 

• Falta de terrenos disponíveis para cultivo dentro do 
concelho; 

• Restrições quanto à utilização de terras fora do 
concelho (exº da Qta. de S. José, Montijo); 

• Localização do ponto de distribuição num extremo do 
concelho (Sacavém) difícil de encontrar e com falta de 
estacionamento desencoraja adesão de habitantes de 
freguesias mais distantes; 

• Dificuldade de conciliar as rotinas familiares com o dia 
e hora de entrega dos cabazes (5ª das 17,30 às 20 
horas) 

 



Localização de Sacavém 
Onde se enontra o ponto de  
Distribuição dos cabazes  
PROVE no concº de Loures 



 
Os Cabazes PROVE Bio no concelho de Loures 

Factores Positivos 

 • Responde a uma necessidade sentida por muitos 
consumidores, em geral jovens casais com crianças e 
pessoas preocupadas com a sua alimentação; 

• Contribui para a valorização da produção agrícola no 
concelho duma forma sustentável; 

• Contribui 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…) 

• Impõe uma diversificação de menus em função dos 
ingredientes disponíveis; 

• Liberta o consumidor de pensar no que vai comprar e 
poupa tempo; 


