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Constituição da Parceria

 ADER-SOUSA – Associação de Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa

 ADIRN – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte

 ADREPES – Associação de Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal

 ATAHCA – Associação de Desenvolvimento das Terras Altas do Homem, Cávado e Ave

 Coimbra Mais Futuro – CMF – Associação de Desenvolvimento Local

 DRAPLVT – Direção Regional de Agricultura e Pesca de Lisboa e Vale do Tejo

 PRÓ-RAIA – Associação de Desenvolvimento Integrado da Raia Centro Norte

 TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

 MONTE – Desenvolvimento Alentejo Central, ACE

Acompanhamento Científico

 ISA – Instituto Superior de Agronomia

 IPS – Instituto Politécnico de Setúbal



Objetivos 

 Criar um sistema participativa de garantia associada aos CCA, que 
incorpore requisitos que permitam validar os processos de produção e 
comercialização, como garante de qualidade e credibilidade; 

 Transferir e disseminar boas práticas e novos conhecimentos na área 
dos CCA;

 Estimular e promover o trabalho em rede com diferentes agentes do 
mundo rural; 

 Elaborar propostas de política e recomendações estratégicas para 
decisores. 



Atividades 

 Construção da Metodologia do Sistema Participativo de Garantia;

 Divulgação e Partilha de Conhecimento  (guia de apoio ao processo de 
certificação participativa dos CCA);

 Definição de Propostas de Política e Recomendações Estratégicas;

 Avaliação.





Definição do SPG

“Sistemas Participativos de Garantia são sistemas 
de garantia de qualidade aplicados à escala local. 
Certificam os produtores com base na participação 
ativa das partes interessadas e são construídos 
numa base de confiança, redes sociais e 
conhecimentos partilhados.” (IFOAM, 2008)



Princípios Básicos do SPG

 Visão Partilhada

 Participação

 Transparência

 Confiança

 Processo de Aprendizagem

 Horizontalidade



Princípios Básicos do SPG

 Visão Partilhada

Produtores e consumidores definem em conjunto os 
princípios fundamentais que guiam o seu SPG.

Consciência ativa e coletiva assumida por todos os 
intervenientes.



Princípios Básicos do SPG

 Participação

Os SPG são baseados numa metodologia que pressupõe 
o envolvimento intenso de todos os interessados. 

Os princípios e as regras são concebidos e aplicados 
com o contributo de todas as partes (produtores, 
consumidores e outros atores locais). A credibilidade da 
qualidade da produção é uma consequência da 
participação.



Princípios Básicos do SPG

 Transparência

Todos os envolvidos no processo, devem estar 
conscientes e informados sobre como funciona o 
mecanismo de garantia e como as decisões são 
tomadas.



Princípios Básicos do SPG

 Confiança

Aplicação de diferentes mecanismos de controle 
produtivo, social e cultural que proporcionem a 
supervisão necessária para garantir a integridade e 
confiança no sistema.



Princípios Básicos do SPG

 Processo de Aprendizagem

O SPG deve fornecer instrumentos e mecanismos 
para apoiar o desenvolvimento sustentável das 
comunidades locais, através de uma aprendizagem 
coletiva e inclusiva.



Princípios Básicos do SPG

 Horizontalidade
Implica partilha de poder.
Todos os envolvidos no processo de garantia 
participativa contam com o mesmo nível de 
responsabilidade e capacidade para estabelecer a 
qualidade de um produto ou processo.



Diferenças entre SPG e Sistema 
Certificação por Terceiros (SCT)

 SPG
1. Orientado para o mercado local

2. Baseado na construção de relações 
dentro das comunidades

3. Ênfase na proximidade e confiança

4. O produtor participa no sistema de 
garantia de qualidade

5. Consumidor comprometido com o 
processo de transição alimentar

6. Custos inclusivos

7. Aprendizagem e partilha de 
conhecimentos

 SCT
1. Orientado para o mercado externo e 

interno

2. Não exige o envolvimento da 
comunidade

3. Ênfase na grande distribuição

4. O produtor detém o certificado de 
garantia de qualidade

5. Consumidor pouco comprometido com 
a mudança do sistema alimentar

6. Custos seletivos

7. Identifica os problemas, mas não os 
resolve



Caraterísticas do 
SPG

Organização de 
base

Adequação 
pequena 

agricultura

Princípios e 
valores

Apoio aos 
agricultores

Normas 
coletivas

Procedimentos 
de gestão

Mecanismos de 
verificação

Consequências 
de não 

conformidade

Selos e Rótulos



Referencial de Critérios e Regras

 Exploração Agrícola

 Sistema de Produção

 Localização e Envolvente

 Eficiência Energética, Economia Circular e Sustentabilidade

 Pós-Colheita e Comercialização

 Condições de Trabalho



Exemplos de SPG

 Nature et Progres (França)

https://www.natureetprogres.org/

 Rede Ecovida (Brasil)

http://ecovida.org.br/

 OrganicFarmNZ (Nova Zelândia)

https://www.organicfarm.org.nz/



Visualização do vídeo
Saúda a Mão que te Alimenta

https://www.youtube.com/watch?v=eQfLAzPQuZ4



Reflexão Coletiva

 Consideram importante a criação de um SPG?

 Que valores fundamentais deve incluir o nosso SPG?

 Que compromissos devem ser assumidos pelos produtores 
e consumidores?

 Quais devem ser os instrumentos, ferramentas e 
procedimentos para a sua operacionalização?


