
Com a finalidade de facilitar o acesso dos 
pequenos e médios agricultores ao 
mercado, em condições justas, e 
privilegiando lógicas de proximidade e 
sustentabilidade, a Oikos criou o negócio 
social Smartfarmer. Esta iniciativa, para 
além da dinamização de outros canais de 
distribuição, concebeu e desenvolveu o 
Portal www.smartfarmer.pt que integra 
vários pólos locais (SmartFarmers locais) e 
hubs territoriais (núcleos com dinâmica de 
venda descentralizada) que têm a 
possibilidade de ser geridos de forma 
descentralizada.

VER O MAPA

INSCREVER-ME

CLIQUE AQUI CLIQUE AQUI

FORMULÁRIO SAIBA MAIS

QUESTIONÁRIO

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE PRATOCERTO.PT

Existe um formulário onde qualquer 
pequeno produtor legalizado pode divulgar 
os produtos que tem para comercializar!

M O V I M E N T O  N A C I O N A L
Produção local, consumo de proximidade!

Caros/as Associados/as,

Decorrente da emergência que vivemos fruto da COVID-19, os Circuitos Curtos 
Agroalimentares assumem cada vez mais relevância nas nossas vidas, uma vez que 
permitem adquirir produtos frescos, sem sair de casa ou com uma deslocação menor, 
contribuindo assim para a revitalização da economia local e apoio à agricultura.

A Associação In Loco e a Oikos, trabalham atualmente estas questões, e dispõem de 
plataformas que dinamizam a relação entre consumidores/as e produtores/as. Considerando 
a importância de iniciativas desta natureza para apoio ao desenvolvimento local e à 
dinamização dos territórios, a Animar vem desafiá-lo/a a associar-se a estas iniciativas, 
enquanto entidade que trabalha com produtores/as locais, bem como na qualidade de 
consumidor/a.

Pretendemos ainda proceder, ao levantamento de experiência e práticas de Circuitos Curtos 
Alimentares, ao nível da Rede Animar, que permitam uma ação de lobby concertada, em 
colaboração com entidades congéneres junto de financiadores e órgãos competentes. 

Conheça os projetos e colabore connosco!

É uma base de dados georreferenciada onde 
pode procurar produtores e produtos por 
distrito, concelho, categoria e tipo de produtos 
alimentares.
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Descrubre o mapa onde se localizam 
os pontos de distribuição dos cabazes 
alimentares.

Conheça o formulário onde pode inscrever 
o cabaz alimentar de que é responsável.
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NOME DO CABAZ

MORADA

DISTRITO 

ENVIAR

Práticas de Circuitos 
Curtos de Produção, 
Transformação e 
Comercialização Local
Para um trabalho mais aprofundado com 
organizações locais que trabalham com 
produtores/as locais.  

https://www.pratocerto.pt/produtos-e-produtores/banco-de-produtores
https://www.pratocerto.pt/produtos-e-produtores/banco-de-produtores/inscricao-de-um-produtor
https://www.pratocerto.pt/produtos-e-produtores/cabazes-alimentares
https://www.pratocerto.pt/produtos-e-produtores/cabazes-alimentares/inscreva-o-seu-cabaz
https://smartfarmer.pt
https://drive.google.com/file/d/1DCYQquJ1K4gwt9jI07aG_6xxzfidZb8X/view
https://www.cognitoforms.com/OikosCoopera��oEDesenvolvimento1/Formul�rioDeRegistoDoProdutorNaPlataformaSmartFarmer
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8A82v8gbHAzGr21HEeQpJvVspGul3I0kokWupFl9dIi5g1g/viewform
https://www.pratocerto.pt

