
  
 
 
O PROJECTO PROVE 

 

O projecto PROVE – Promover e Vender, apoiado pela Iniciativa Comunitária EQUAL, 

desenvolveu e testou um sistema de comercialização de proximidade de produtos agrícolas. 

Em 2006 numa primeira fase a parceria do projecto trabalhou com um grupo de pequenos 

produtores dos concelhos de Palmela e Sesimbra, para melhorar o escoamento das suas 

produções. Face aos resultados alcançados, esta experiência tem condições para ser replicada 

noutros territórios. 

 

 

A COMERCIALIZAÇÃO DE PROXIMIDADE 

 

A implementação de iniciativas de comercialização de proximidade como o projecto PROVE – 

Promover e Vender inscreve-se numa abordagem de desenvolvimento da economia local e 

tem como objectivo estabelecer laços de união entre habitantes das zonas rurais – produtores 

– e das zonas urbanas – consumidores. 

 

Quadro de Referência 

Os produtores associados na iniciativa PROVE – Promover e Vender procuram em conjunto 

manter a actividade agrícola no território, através da produção preferencial de variedades locais 

e da época, de forma a obter produtos sãos e com qualidade para serem entregues aos 

consumidores. 

 

Os consumidores que aderem à compra dos produtos produzidos desta forma associam-se 

de forma direta aos produtores através da plataforma www.prove.pt garantindo o escoamento 

dos produtos e contribuindo de forma solidária para ultrapassar as dificuldades sentidas pelos 

agricultores. 

 

O compromisso de comercialização directa assumido entre produtores e consumidores 

permite melhorar as condições de escoamento dos produtos, abrindo caminho para o 

desenvolvimento de outras iniciativas que contribuam para o desenvolvimento sustentável do 

território. 

 

A carta local para a comercialização de proximidade é um instrumento de garantia do bom 

funcionamento da iniciativa PROVE – Promover e Vender e define as condições base para 

que se estabeleçam as formas de compromisso entre os produtores e os consumidores na 

produção, compra e pagamento do cabaz de produtos hortícolas e frutícolas produzidos no 

território. 



 

  

  
 

CARTA LOCAL PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE PROXIMIDADE 

 

Os produtores comprometem-se a: 

 Produzir produtos na sua exploração agrícola, dentro do território, dando preferência às 

variedades locais e tradicionais; 

 Utilizar boas práticas produtivas ao nível da produção (na adubação, nos tratamentos, na rega e 

preparação do solo) reduzindo ao mínimo a utilização de produtos desnecessários para uma 

manutenção sustentada dos recursos naturais (solo e água); 

 Produzir individualmente, mas de forma concertada com os outros produtores, produtos hortícolas 

e frutícolas variados que possam ser entregues aos consumidores; 

 Organizar, em conjunto com os outros produtores, cabazes de produtos frescos e limpos, 

manuseados e transportados seguindo regras base de higiene, respeitando sempre que possível 

as preferências dos consumidores; 

 Entregar directamente o cabaz aos consumidores nos locais de entrega previstos, no dia e no 

horário combinados; 

 Melhorar o aspecto visual, contribuindo para a manutenção do valor paisagístico e do património 

tradicional, da sua exploração, mantendo-a aberta e atractiva para ser visitada pelos 

consumidores; 

 Estar aberto às sugestões e comentários dos consumidores no que diz respeito à constituição do 

cabaz de produtos e apresentação, adaptando sempre que possível ao que é sugerido e 

prestando os esclarecimentos necessários; 

 Manter o espírito associativo e de trabalho em grupo, estando abertos à inovação e à participação 

em actividades de divulgação da iniciativa. 

 

Os consumidores comprometem-se a: 

 Comprar directamente aos agricultores os seus produtos, entregues na forma de um cabaz, 

aceitando o seu conteúdo e respeitando a sazonalidade e disponibilidade desses produtos; 

 Manter a fidelidade da compra durante períodos múltiplos de um mês (4 semanas), ou tão longos 

quanto possível, facilitando a organização geral e logística do processo; 

 Respeitar os dias, horários e os locais de entrega estabelecidos, evitando falhas na compra e a 

perda dos produtos; 

 Combinar com os agricultores a periodicidade de entrega e informar antecipadamente os 

agricultores das alterações que surjam face aos acordos de compra estabelecidos, 

nomeadamente férias; 

 Pagar directamente aos produtores o preço estabelecido para o cabaz, inclusive nas situações 

em que não vão receber o seu cabaz; 

 Ser solidário com os produtores em situações de dificuldade face a adversidades, imprevistos 

ligados à natureza da actividade agrícola ou a escassez de produtos. 

 

A Carta Local para a Comercialização de Proximidade deve ser subscrita pelos novos membros que 

desejem aderir à iniciativa, quer sejam produtores quer sejam consumidores, esclarecendo-os sobre 

o processo e contribuindo para o seu maior envolvimento e responsabilização. 

Eventuais modificações ou contributos na presente carta só podem ser introduzidos se forem do 

consenso de todos os que participaram na sua criação, precisando para isso de uma aprovação geral 

dos representantes dos grupos envolvidos no processo de comercialização.  


