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

GALIZA – Compostela
ESPAZO AGROECOLÓGICO Lusco e Fusco
PROMOTOR: As produtoras e os

produtores
ENTIDADES ENVOLVIDAS:

SLG
LOCALIZAÇÃO: Compostela
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

Não é um mercado, é um espaço de venda e convívio. O regulamento que havia nesta
Câmara Municipal de Compostela dificultava muito a participação das pessoas produtoras
no acesso a postos de venda.
Então, com o engenho das pessoas produtoras possibilitou a utilização de um jardim da
cidade onde se promoveu um encontro onde desenvolvem a sua atividade.
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

Todas as sextas-feiras, no horário da tarde, as pessoas têm o seu encontro agroecológico.
Existam normalmente atividades relacionadas com as estações do ano e da sazonalidade
dos produtos, numa perspetiva de educação ambiental dos consumidores. Este é um espaço
de encontro.
Não funciona um sistema de garantia participativo, mas algo semelhante. São as pessoas
produtoras que gerem o espaço: as pessoas produtoras que entram e também a saída de
alguns por incumprimento de regras – regulamento interno.
As vantagens deste espaço são inúmeras: o facto de se realizar na cidade, ter um horário de
tarde, na garantia do acesso a produtos locais e de grande qualidade e adicionalmente ser
um ponto de encontro de distribuição de cabazes (todas as terças, à tarde).
PERSPETIVAS

Considera-se importante resolver, num futuro próximo, uma dificuldade premente deste
espaço. Durante o verão quase que não há venda, por falta de compromisso das pessoas
consumidoras para com as pessoas produtoras.
O que resulta é que, numa altura de máxima produção, esta não se consegue vender. Tendese assim a apostar em produtos transformados para poder vender mais tarde.
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