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LOCALIZAÇÃO | location

OBJETIVOS | aims

Desenvolvimento de metodologias baseadas em estudos locais, passiveis de concretizar e aplicar a diferentes territórios, para promover o
abastecimento de cantinas públicas com produtos oriundos da agricultura familiar. Através da realização de estudos em 5 municípios e da partilha
de experiências em Portugal e na União Europeia, será construído um modelo de atuação com vista à criação de redes de abastecimento de cantinas
públicas com produtos locais provenientes da agricultura familiar.

Development of methodologies based on local studies, that can be implemented and applied in different territories to promote the supply of public
canteens with products from family farming. By conducting studies in 5 municipalities and sharing experiences in Portugal and the European Union,
an action model focused on public canteens local supply networks will be built .

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS| activities to develop and expected results/achieved

Realização de estudos relativos às necessidades e quantidades de alimentos necessários para abastecer as cantinas públicas; Realização de
estudos relativos à capacidade dos agricultores para fornecer os alimentos necessários; Construção de um modelo de atuação que agregue a
questão das compras públicas e cumprimento da legislação, a forma de organização dos agricultores e a normalização da produção;
Realização de grupos de trabalho com a participação de representantes nacionais e de países Europeus de forma a proceder à capitalização
de experiências relevantes em Portugal e na Europa; Organização de um Seminário para apresentação das conclusões; Produção de cinco
relatórios com as metodologias referentes aos concelhos de Mogadouro, Vila Pouca de Aguiar; Penacova; Covilhã e Évora, entregues no final
do projeto nos respetivos Municípios; Produção de um relatório final com o resumo das cinco experiências levadas a cabo pelo projeto,
entregue aos órgãos de soberania.

Studies on the type and quantity of food required to supply public canteens; Studies on the capacity of local farmers to supply public
canteens; Action model that combines the issues of public purchases and compliance with legislation, farmers' organization and product
standardization; Working groups with the participation of national and European representatives in order to capitalize on relevant
experiences in Portugal and Europe; Final Seminar to present the project conclusions; Five reports with the methodologies for the
municipalities of Mogadouro, Vila Pouca de Aguiar, Penacova, Covilhã and Évora, delivered at the end of the project at the respective
municipalities; Final report with a summary of the five experiences carried out by the project, delivered to the government.


