
Fórum Cidadania & Território
11/01/2014

Grupo: Circuitos Curtos

Participantes: Fátima Curado, Ana Firmino, Artur Cristóvão, Isabel Rodrigo, Stéphane 
Laurent

Actividades Cronograma Responsável Recursos Necessários

Objectivo 1: Produzir Informação e análises, formular problemáticas

Actividade 1.1 Recolha e 
disponibilização de estudos 
existentes em Portugal

Recolha até final de 
Fevereiro

Repositório no site C&T 
até final de Março

Actividade 1.2 Levantamento 
de iniciativas a nível nacional 
(com grelha de variáveis: 
ambiental, social, 
económica, técnica...)

Definição da 
metodologia até final 
de Abril

Levantamento até final 
de Julho

Actividade 1.3 Identificação 
de instituições envolvidas 
(Câmaras municipais, 
Centros de investigação, 
Associações...)

Realizado 
simultaneamente com 
o levantamento de 
iniciativas

Actividade 1.4 Elaboração de 
um documento de síntese

Até final de Setembro

Objectivo 2: Promover o debate

Actividade 2.1 realização de 
eventos temáticos em várias 
zonas do país, com 
coerência programática

Outubro e Novembro

Objectivo 3: Divulgar este tipo de iniciativas de maneira ampla

Prioridade para 2015

Notas:

– A ideia de fundo deste programa é dedicar o ano de 2014 ao aprofundamento do 
nosso conhecimento sobre as várias realidades que constituem as iniciativas de 
tipo circuitos curtos e hortas urbanas / comunitárias

– O conjunto das actividades ligadas ao Objectivo 1 irão permitir alimentar as 
sessões de debate previstas a seguir. Evocaram-se como temas prioritários no 
quadro do objectivo 2: 

• o quadro legal e fiscal frente à realidade da produção familiar e de 
pequena escala

• a soberania alimentar
• a lei das semente e a questão dos recursos genéticos
• os jovens e a agricultura familiar



• mercados e comercialização alternativa
• hortas urbanas e comunitárias

Estes eventos serão realizados por organizações / pessoas membro do GT interessadas 
por temas específicos e realizados a escala local, permitindo atingir públicos 
diferenciados, testar formatos diversificados. Reunir-se-ão as conclusões do debate de 
modo a ter um documento que reflecte o conjunto das iniciativas.  

Estas actividades serão realizadas no quadro do Ano Internacional da Agricultura Familiar. 

http://www.fao.org/family-farming-2014/home/pt/
http://viacampesina.org/en/index.php/main-issues-mainmenu-27/sustainable-peasants-
agriculture-mainmenu-42/1542-2014-international-year-of-family-farming-is-it-all-put-on-or-
a-true-opportunity

– destacou-se a importância de um trabalho de mobilização cidadã em defesa da 
agricultura familiar e das alternativas de consumo. O ano de 2014 será importante  
para ficarmos melhor armados através do estudo destas realidades para, em 2015, 
se levar a cabo um trabalho mais centrado na sensibilização da opinião pública e 
na mobilização.

– Próximos passos: identificar responsáveis / distribuir tarefas e avaliar os recursos a 
mobilizar para a boa realização destas. 

http://www.fao.org/family-farming-2014/home/pt/

