AMAP: 1º Encontro Nacional
Porto, 29 de Novembro
Organização:

Parceria:

Serviço Educativo/Parque de Serralves
Mais info: AMAP | URGENCI | SERRALVES

APRESENTAÇÃO
A associação Moving Cause convida consumidores, produtores e colectivos de todo o país a
participar no primeiro Encontro Nacional das AMAP - Associações para a Manutenção da
Agricultura de Proximidade (ou CSA em inglês, Community Supported Agriculture).
A convite da rede internacional de agricultura apoiada pela comunidade, URGENCI, em Setembro
participamos no Encontro Europeu para as AMAP em Berlim, no âmbito do Congresso de
Economia Solidária e Transformação, onde foi foi escrita colectivamente uma Carta Europeia de
Princípios para as AMAPs.
Em Portugal este modelo alternativo de relação entre consumidores e produtor é ainda
desconhecido do público, mas alguns novos produtores, assim como redes, organizações e
colectivos demonstraram já grande interesse no desenvolvimento deste conceito.

Com este encontro lançamos o desafio para a criação de uma dinâmica de âmbito nacional
com o objectivo de promover, desenvolver e implementar o modelo das AMAP em Portugal.
Segundo a nova definição, AMAP/CSA define-se por:
“AMAP/CSA é uma parceria direta, baseada na relação humana entre o grupo de consumidores e
um ou mais produtores, onde os riscos, responsabilidades e recompensas da produção agrícola são
partilhadas, através do estabelecimento de uma ligação de longa duração.”

OBJECTIVOS DO ENCONTRO
Apresentação do modelo sócio-económico AMAP - nova relação entre produtor e
consumidores
Apresentação e discussão da Declaração Europeia para as AMAP
Apresentação de Metodologia para a criação de grupos de consumidores AMAP
Lançamento das bases para a criação da rede nacional das AMAP
Conhecer outras iniciativas e experiências no pais

PROGRAMA
HORÁRIO

PAINEL PRINCIPAL

OFICINAS PARALELAS

09h00-09h45

Apresentação do Conceito AMAP/CSA
O que é uma AMAP?
Samuel Thirion – Fundador da Urgenci

09h45-10h30

Exposição sobre enconntro de Berlim
Declaração Europeia das AMAP/CSA
Pedro Rocha - Moving Cause

10h30-11h00

Intervalo

11h00-13h00

Como criar uma AMAP/CSA?
AMEP – Ser “Prossumidor”
Maria Pires – AMAP Porto
Sara Moreira – Moving Cause
A Gestão de um grupo AMAP/CSA
Marta Pinto – AMAP Porto
Carta de Princípios e Rede Nacional – Como a fazer?
Pedro Rocha - Moving Cause

13h00-14h30

Almoço

14h30-16h30

Apresentação do PROVE
Experiência AMAP/CSA
- ChuchuBio - Famalicão
- Nuno Oliveira - Guimarães
- BOA Comunidade Colaborativa - Lisboa
- Projecto 270 - Pinhal Novo
Moderação- Pedro Portela/Sara Moreira

16h30-17h00

Intervalo

17h00-18h00

Propostas de alteração à Declaração Europeia
Pedro Rocha - Moving Cause

18h00-18h30

Encerramento

World Café
Declaração Europeia para as AMAP/CSA
Carta de Princípios Nacional
Filipa Almeida – Moving Cause

INSCRIÇÕES: aqui
Condições:
- O número de participantes é limitado a 40 pessoas
- O evento é gratuito à exceção do almoço
- Almoço: € 10,00 (máximo)*
* O valor do almoço ainda não é definitivo, mas nunca será superior a € 10,00. Estamos a tratar de
encontrar solução o mais económica possível.
CONTACTOS:
mail: amap@movingcause.org
tlmv: 919023458

