
No âmbito do projecto Newbie, o Instituto de Ciências

Agrárias e Ambientais Mediterrânicas (ICAAM) da

Universidade de Évora recebeu entre os dias 13 e 15 de

Novembro de 2019 uma delegação francesa que incluiu um

representante da RENETA - rede de incubadoras de

empresas agrícolas francesas, um membro de uma das

incubadoras membro da RENETA e uma jornalista de

imprensa rural francesa. Esta visita fez parte de um

intercâmbio de experiências no âmbito do projeto NEWBIE

que procura formas de apoiar o estabelecimento de novos

agricultores.

O programa de três dias tinha como objectivo dar a

conhecer o trabalho que está a ser feito pelo grupo de

investigação LABScape da Universidade de Évora na região

Alentejo, no âmbito das cadeias curtas de mercado e no

apoio aos pequenos agricultores de forma a que estes se

mantenham no sector.

Foram realizadas várias visitas de campo para

falar com proprietários, produtores e

transformadores, foram conhecidos diferentes

modos de produção e de comercialização dos

produtos e formas inovadoras de criação de

produtos regionais adicionando valor aos

mesmos. Foi possível durante estes dias fazer o

seguimento da cadeia de valor de um dos

produtos Km0 (queijo), com visita ao local de

produção, passando depois pela transformação,

local de venda final do produto e consumo do

produto num dos restaurantes tradicionais da

cidade de Évora.

Neste programa os temas principais foram:

 Complementaridade de produtos e melhoria da

multifuncionalidade através de

desenvolvimento de projectos autónomos

dentro de uma herdade biológica;

 Modelo de cooperativa integral local que

combina agricultores e outros actores da

comunidade local, com o objectivo de criar

condições para que a produção e actividades

em pequena escala sobrevivam;

 Ligação entre pequenos produtores e pequenos

transformadores através da criação de

produtos regionais inovadores;

 Ligação de toda a cadeia de valor através da

promoção do consumo de produtos locais:

iniciativa Km0 Alentejo.

Intercâmbio Internacional em Portugal no 

âmbito do projecto Newbie

O Newbie é uma rede de trabalho com financiamento do programa Horizonte 2020 da União Europeia (GA: 772835)


