“BOAS PRÁTICAS” DE CCA, NA MODALIDADE
MERCADO LOCAL DE PRODUTORES, na União
Europeia

COMUNIDADE VALENCIANA – Valência
Mercados Agroecológicos
PROMOTOR: CCPV-COAG
ENTIDADES ENVOLVIDAS:
CCPV-COAG, Autarquias
LOCALIZAÇÃO: Comunidade Valenciana
PÚBLICO-ALVO: Consumidores locais
TIPO DE PRODUTOS: Produtos hortícolas, frutas, ….
N.º DE PRODUTORES: N/A (abordadas várias experiências)
N.º DE CONSUMIDORES: N/A (abordadas várias experiências)

CONTEXTO

Valorização da atividade agrícola e de modos de produção mais sustentáveis, fomentando uma
comercialização mais ecológica e justa. Não é utilizado o conceito local, mas sim de
“proximidade”.
OBJETIVOS
•
•
•
•

Aumentar o rendimento dos produtores;
Diminuir o percurso dos alimentos da produção ao consumo;
Proporcionar bons alimentos e com menos pegada ecológica;
Dinamizar economias locais.
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DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Nos mercados agroecológicos, com mais de 10 anos, nos quais participam agricultores
associados à CCPV-COAG, há a identificação prévia dos produtores como ecológico (certificação
biológica) ou agroecológico (parte de um sistema participativo de garantia). Qualquer produtor
pode aceder ao mercado livremente (não há visita à exploração) sempre que cumpra as normas
municipais e o mercado interno de produtores.
Os mercados são geridos em assembleia. Por exemplo, antes de entrar algum produtor, integra
a assembleia e esta garante que não se duplica a oferta. Isto é, que quando há 5 espaços para
vendedores de verdura esses são mantidos, não se pode aumentar os postos (tipologias)
máximos definidos para cada mercado.
São fixados preços mínimos e tem sido uma experiência positiva para os produtores. O processo
de decisão é coletivo e de forma consensual na definição de um preço mínimo para praticar
naquele espaço (seja de venda entre produtores, sistema de cabazes, a uma pequena loja ou a
um restaurante), que permita cobrir os custos, em especial dos agricultores de maior
vulnerabilidade. Fazem-no de forma interna, embora seja já uma referência para outros
produtores, representando um valor de referência para o sector.
É importante garantir que o mercado tem tudo o que o consumidor precisa – por isso existem
muitas vezes os revendedores de produtos (sempre produtos que não sejam vendidos pelos
produtores).
Da parte do Município é importante que as atividades que são propostas para o mercado
tenham um orçamento associado.
Das atividades a desenvolver no mercado, todas elas têm de estar relacionadas com a
alimentação (não de música, por exemplo, porque as pessoas vão para se divertir e não
compram, os mercados têm de se manter espaços de venda).

Exemplo: Mercado agroecológico de Godella https://www.facebook.com/mercatgodella

Instrumentos importantes:
Norma municipal trabalhada entre os produtores e as autarquias que criaram este mercado;
Regulamento Interno do Mercado.
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PERSPETIVAS

- Mercados de nova geração - já não são geridos só por produtores, mas com intervenção de
um grupo de cidadãos: agricultores dispostos a vender e consumidores dispostos a comprar.
- Todos os mercados estão associados a uma normativa municipal para poder dar uma
segurança jurídica aos agricultores (nomeadamente quando há trocas governamentais), e
marcá-los para o tempo.
- Na definição de normas tem sido importante ter um modelo já definido de forma a levar o
“trabalho feito” às administrações o que permite um maior avanço na aprovação e adoção das
medidas, tendo apenas que colocar o modelo em prática.
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