Medida 20.2.3 - Assistência Técnica Rede Rural Nacional – Área 3
(DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO E FACILITAÇÃO DE PROC P/ ACOMP. E AVAL. POLÍT. DESENV.RURAL)

SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO PARTICIPATIVA DOS CIRCUITOS CURTOS AGROALIMENTARES

Código da operação: PDR2020-20.2.3-FEADER-045947
Objetivo principal: Criar de um sistema de certificação participativa associada aos Circuitos
Curtos Agroalimentares (CCA), que incorpore requisitos e ações que validem os processos de
produção e comercialização, como garante de qualidade e credibilidade através da
transferência e disseminação de boas práticas e novos conhecimentos na área dos CCA e da
promoção do trabalho em rede com diferentes agentes do mundo rural.
Região de intervenção: Território elegível da Península de Setúbal do GAL ADREPES Rural e
territórios de intervenção dos parceiros nacionais
Entidade beneficiária: Associação de Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal
(ADREPES)
Parceiros nacionais: ADER-SOUSA; ADIRN; ADREPES; ATAHCA; Coimbra Mais Futuro;
DRAPLVT; MONTE; PRÓ-RAIA e TAGUS.

Data de aprovação: 19/12/2018
Data de início: 23/03/2018
Data de conclusão: 06/03/2021
Custo total elegível: € 59.100,56
Apoio financeiro da União Europeia: € 50.235,49
Apoio financeiro público nacional: € 8.865,07

Objetivos / Resultados esperados:
✓ Construção da Metodologia de Certificação Participativa – estruturação de um
referencial técnico e metodológico;
✓ Divulgação e Partilha de Conhecimento – guia de apoio ao processo de certificação
participativa dos CCA e Seminário Final;
✓ Definição de Propostas de Política e Recomendações Estratégicas - desenvolver um
documento que permita apoiar os decisores na dinamização e expansão dos CCA;
✓ Avaliação do Projeto – Relatório Final.

Intervenção:
Na Estratégia DLBC do GAL ADREPES RURAL, foram identificadas como áreas de cooperação,
entre outras, o desenvolvimento CCA, o empreendedorismo em meio rural e o
desenvolvimento local com o objetivo de promover a troca de experiências e de cooperação
entre territórios que apresentem especificidades e problemáticas idênticas.
Assim, tendo em conta que a temática deste projeto corresponde à diversificação das formas
de comercialização de proximidade e do desenvolvimento dos CCA, com base no potencial
produtivo agrícola e agroalimentar dos territórios envolvidos, a partir da troca de experiências
e partilha de boas-práticas entre territórios com especificidades e problemáticas idênticas às
da área de intervenção da ADREPES, está perfeitamente enquadrado na sua EDL.

