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FICHA DE PROJETO  

 
 
Acrónimo: QCCA  

Designação do projeto (PT/EN):  QCCA - Qualificar os Circuitos Curtos 
Agroalimentares 

Código do projeto:  PDR2020-2023-045894 

Objetivo principal: 

Valorizar os produtos tradicionais e locais 
nacionais, com preservação dos produtos e 
especialidades locais, evitando a sua 
descaracterização. 

Entidade financiadora/Programa de financiamento:  FEADER / PDR2020  

Região de intervenção: NUTS 2 

Custo total elegível:  16 594,62 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia: 16 594,62 EUR 

Apoio financeiro público nacional/regional: 0,00 EUR 

Taxas de financiamento:   100% 

Entidade beneficiária:  Instituto Politécnico de Santarém - ESAS 

Investigador Responsável:  Paula Lúcia Ruivo 

Parceiros:  

 QUALIFICA/ORIGIN PORTUGAL 

 ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS AGRICULTORES DE 
PORTUGAL - AJAP 

 ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
INTEGRADO DO RIBATEJO NORTE - 

 ASSOCIAÇÃO DE DESEFESA DO PATRIMÓNIO DE 
MÉRTOLA 

Equipa:  
Paula Lúcia Ruivo  
Margarida Oliveira 
Igor Dias 

Data da aprovação: 19-12-2018 

Data de início:  01-01-2019 

Data da conclusão: 31-12-2020 

Domínio científico e subárea científica:  Ciências Naturais e do Ambiente (Natural and 
Environmental Sciences) 

Resumo (objetivos, atividades e resultados 

esperados) - em PT e/ou EN:  

Sumário: 
Valorizar os produtos tradicionais e locais 
nacionais, com preservação dos produtos e 
especialidades locais, evitando a sua 
descaracterização. 
Num contexto de necessidade de valorização dos 
CCA, importa envolver os principais agentes 
destes circuitos: produtores locais com produtos 
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tradicionais 
 
Tipologias das atividades  a apoiar: 
 
Conhecimento sobre os CCA (CCA1) 
Temas prioritários 
1. Estudos de caso representativos das várias 
modalidades de CCA 
2. Mapeamento de “boas práticas” de 
modalidades de CCA 
 
Atividades prioritárias 
Identificação e breve caracterização de estudos 
de caso representativos de “boas práticas” de 
modalidades de CCA e mapeamento dos mesmos 
à escala do Continente português; 
Identificação e caracterização de estudos de caso 
ilustrativos e representativos de “boas práticas” 
de modalidades de CCA à escala da EU; 
 
Dinamização dos CCA (CCA2) 
Temas prioritários 
1. Guias de apoio à criação de CCA; 
2. Guia de apoio à comercialização de produtos 
em CCA; 
 
Atividades prioritárias  
Elaboração de Guias de apoio à criação de CCA, 
por Modalidades; 
Elaboração de Guia de apoio à comercialização 
de produtos agroalimentares em circuitos curtos 
- exigências legais e processuais; 

 


