
 

                                                        

            

 

Projeto “REDE LEADER 2020: Qualificar, Cooperar, Comunicar” 

Exercício Prático 1 - Azinheiras de Baixo 

Com base no diagnóstico apresentado elabore uma estratégia territorial de CCA, 

evidenciando os seguintes aspetos: 

- A parceria;  

- As modalidades de CCA a implementar; 

- O mercado e os consumidores; 

- A forma de mobilização e organização dos produtores; 

- Sistemas de controlo e rastreabilidade; 

- Tipo de acções de sensibilização, mobilização e captação de consumidores 

 

 

Azinheiras de Baixo é uma zona de montanha localizada no interior de Portugal. A 

população é bastante envelhecida e vive sobretudo de pensões e de rendimentos 

provenientes do setor primário. Existe alguma horticultura de subsistência. A região tem 

tradição na produção florestal e possui um queijo de ovelha DOP. Recentemente instalaram-

se vários jovens na região que se dedicam sobretudo à produção de hortícolas em estufa. 

Ao sábado na sede de concelho, realiza-se num espaço ao ar livre, algo degradado e sem 

grandes condições para a venda de produtos agroalimentares, uma feira mensal que atrai 

bastantes visitantes, principalmente no Verão. 

Os principais empregadores da região são a Câmara Municipal, uma IPSS, o Centro Escolar, 

frequentado por todas as crianças do concelho e um Hotel.  

A Cooperativa Agrícola de Azinheiras de Baixo, existe há 50 anos e reúne cerca de 100 

associados. Presta apoio técnico aos agricultores e dedica-se sobretudo à venda de fatores 

de produção. Nas suas instalações possui câmaras de frios que raramente são utilizadas. 

Existe há mais de 20 na região um GAL, que tem mobilizado vários fundos comunitários para 

o desenvolvimento rural da região. 



 

                                                        

            

Projeto “REDE LEADER 2020: Qualificar, Cooperar, Comunicar”Exercício 

Prático 2 – Azinheiras de Cima 

Com base no diagnóstico apresentado elabore uma estratégia territorial de CCA, 

evidenciando os seguintes aspetos: 

- A parceria;  

- As modalidades de CCA a implementar; 

- O mercado e os consumidores; 

- A forma de mobilização e organização dos produtores; 

- Sistemas de controlo e rastreabilidade; 

- Tipo de acções de sensibilização, mobilização e captação de consumidores. 

Azinheiras de Cima localiza-se a 50 km da cidade do Porto. É uma zona fortemente 

industrializada e que recentemente aumentou em 15% o número de habitantes, que se 

instalaram numa das várias urbanizações recentemente construídas. 

Os solos têm boa aptidão agrícola e tradicionalmente são utilizados para a produção de 

hortícolas em estufa ou ao ar livre, contudo a área agrícola tem diminuído para dar lugar à 

construção de habitações.  

A percentagem da população que se dedica à agricultora é praticamente inexpressiva, 

contudo existem na região vários agricultores que praticam uma agricultura profissional e 

que vendem as suas produções sobretudo à grande distribuição.    

Existem 3 agricultores em modo de produção biológica que vendem os seus produtos na 

exploração, através de entrega de cabazes ao domicílio e ao fim de semana em pequenos 

mercados BIO de rua, na área metropolitana do Porto; 

A estrutura associativa está em franco declínio. A Cooperativa Agrícola de Azinheiras de 

Cima, existe há 50 anos e atualmente reúne cerca de 300 associados. Presta apoio técnico 

aos agricultores e dedica-se sobretudo à venda de fatores de produção. Nas suas instalações 

possui câmaras de frio que raramente são utilizadas. 

Foi recentemente criado na região um GAL, com o intuito de captar fundos comunitários 

para o desenvolvimento rural da região.  

 


