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DATA DE APROVAÇÃO | approval date

OBJETIVOS | aims
Desenvolvimento de instrumentos de apoio à criação de Circuitos Curtos Agroalimentares (CCA), com informação fiável, atualizável e
transferível para produtores e agentes de desenvolvimento rural, através da elaboração de 9 guias de apoio à criação/comercialização em CCA
com divulgação através de plataforma digital, com abrangência territorial total e procurando atingir no mínimo 500 destinatários e
desenvolver os CCA em Portugal.
Development of support tools for the creation of Short Food Supply Chains (SFSC)), with reliable, updated and transferable information for
producers and rural development agents, through the preparation of 9 support guides for the creation/trading in SFSC with dissemination
through a digital platform, with total territorial coverage and seeking to reach at least 500 recipients and develop the SFSC in Portugal.

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS| activities to develop and expected results/achieved
Avaliação, identificação, caracterização e mapeamento de “boas praticas” em PT e UE, incluindo entrevistas presenciais, grupos focais, estudos
de caso e análise das exigências legais/processuais
- Elaboração de Guias de apoio à criação e comercialização em CCA, contribuindo para o desenvolvimento destes no território nacional, com
intervenção de uma rede de parceiros experiente e com forte implantação no terreno.
- Divulgação da informação abrangente em plataforma digital alojada no site da Rede Rural Nacional (RRN)

19 dezembro de 2018

INICÍO | starting date
07 março de 2019

FIM | end date
30 de setembro de 2021

LOCALIZAÇÃO | location
Centro – 100%

Os Guias de apoio à criação de CCA, os de apoio à comercialização de produtos em CCA, o resultado dos Estudos de Caso e os 4 vídeos a
desenvolver por modalidade analisada serão disponibilizados em suporte digital e integrados numa plataforma especificamente criada
para o efeito, a ser alojada no site da RRN, de fácil acesso e impressão. Todos os produtos serão, também, oficialmente em 3 eventos a
realizar em 3 regiões distintas: Norte (Braga), Centro (Coimbra) e Alentejo (Évora) no final do projeto. .
Assessment, identification, characterization and mapping of "good practices" in Portugal and in the EU, including face-to-face interviews, focus
groups, case studies and analysis of legal/procedural requirements
- Elaboration of support guides for the creation and commercialization in SFSC, contributing to their development in the national territory,
with the intervention of a network of experienced partners and with strong implantation in the field.
- Dissemination of the information on a digital platform hosted on the RRN site
The Support Guides, the result of the Case Studies and the 4 videos to be developed per modality will be made available in digital support and
integrated in a platform specifically created for that purpose, to be hosted in the site of the National Rural Network (RRN), of easy access and
printing. All products will also be officially presented in 3 events to be held in 3 different regions: North (Braga), Centre (Coimbra) and Alentejo
(Évora) at the end of the project..
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