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Resumo - 1.ª Reunião Plenária / Tema: Relações na Cadeia Agroalimentar 

Data: 17/11/2011 

Local: MAMAOT 

Enquadramento: Apresentação do tema Relações na Cadeia Agroalimentar, identificados os 
principais motivos que levam à necessidade de acompanhamento desta cadeia, e descritas as 
iniciativas já adotadas ou em curso sobre esta matéria, com destaque a nível nacional para o 
Relatório da Autoridade de Concorrência de Outubro de 2010, assim como a nível 
internacional, nas instâncias comunitárias e noutros Estados-Membro como Espanha, França e 
Reino Unido. Realçada a importância do benchmarking na atuação entre os elos da cadeia, 
assunto não exclusivamente nacional, com trabalho desenvolvido sobre esta matéria a nível 
internacional 

Conclusões: Consenso alargado por parte dos representantes de todas as fases da fileira, quanto 
ao papel que esta Plataforma pode desempenhar na discussão e articulação de interesses e 
resolução de problemas da cadeia, contribuindo para o desenvolvimento da produção e 
consumo de produtos agroalimentares nacionais. Identificados como principais aspetos a 
debater nesta Plataforma: o aumento da produção agrícola nacional na cadeia alimentar 
portuguesa, as práticas comerciais (prazos pagamento, relações com marcas brancas), a 
transparência de mercado (informação contratual e preços em todos os níveis da cadeia), o 
estabelecimento de código de boas práticas e de mecanismos de resolução de conflitos. 

Organização de trabalhos futuros: A Plataforma reúne em plenário, trimestralmente, na 
primeira 6.ª feira de cada trimestre, sendo a próxima reunião no dia 6 de Janeiro de 2012. 

Entre reuniões plenárias pode ser desenvolvido trabalho de grupos temáticos sobre aspetos 
específicos, sendo proposta para dezembro de 2011 uma reunião sobre código de boas práticas. 

Intenção de avançar com o sector da carne de suíno pelos problemas específicos que atravessa 
em termos de margens da produção. 

Envio de questionário aos membros da PARCA com vista a definição de prioridades de 
trabalho. 


