directamente do produtor para casa das famílias!

CABAZ PROVE

TERRAS DA
CHANFANA
Dar ‘rosto e voz’ aos bens agro-alimentares
numa relação de proximidade e confiança entre
Produtores e Consumidores...
...através da comercialização directa de
produtos agrícolas locais, principalmente horto
frutícolas frescos e de época, produzidos
segundo métodos tradicionais e respeitadores
do ambiente.
ENTIDADE LOCAL RESPONSÁVEL

COFINANCIAMENTO

ACOMPANHAMENTO LOCAL

Implementação local pela Dueceira de circuito
curto no âmbito do projecto 3C- Cooperar em
Circuitos Curtos [PROVE] com o apoio do
PDR2020 - Programa de Desenvolvimento
Local.

COMO FUNCIONA?
1º Três a Cinco produtores unem-se para constituir um núcleo PROVE no seu
território.
2º Periodicamente os produtores reúnem-se e organizam os cabazes de
acordo com as encomendas dos clientes e com os produtos da época.
3º No dia da entrega, os produtores preparam os cabazes e fazem a sua
distribuição no local seleccionado.
4º Na semana seguinte, os produtores voltam a reunir-se para dividirem o
dinheiro da semana anterior e retomam todo o processo de organização dos
cabazes.

QUAIS AS VANTAGENS?
Criação local de empregos.
Pagamento imediato e justo
dos produtos agrícolas.
Forma alternativa para
escoamento da produção
agrícola.
Reconhecimento do trabalho
agrícola por parte dos
consumidores.

DAR 'VOZ' e 'ROSTO'
AOS NOSSOS PRODUTOS

Apoios

O PROVE permite que os
pequenos produtores
possam organizar e
planear o seu negócio,
tornando-se mais
empreendedores e
capazes de descobrir
novas formas de
utilização dos seus
recursos e conhecimentos

A TÍTULO GRATUÍTO

1 Adesão a uma marca registada e com
reconhecimento no mercado.
2 Apoio técnico de um conjunto de
entidades parceiras com competências
diversas.
3
Acções
de
demonstração
da
implementação da metodologia.
4 Formação e acompanhamento para
implementação do processo.
5 Intercâmbio entre produtores e
mediadores.
6 Conjunto de ferramentas para a
implementação da metodologia: manual;
plataforma de gestão de encomendas; site;
folheto promocional; campanha de
comunicação
arrojada
e
dinâmica
adaptada a cada território e núcleo de
produtores.
7 Adesão à REDE de parceiros do PROVE.

Mais Informação: dueceira@sapo.pt | 239 99 52 68

