“BOAS PRÁTICAS” DE CCA, NA MODALIDADE
MERCADO LOCAL DE PRODUTORES, em
Portugal
Mercado Terras de São Pedro
PROMOTOR
Câmara Municipal de São Pedro do Sul

LOCALIZAÇÃO
Centro de S. Pedro do Sul, no antigo Pavilhão municipal, sujeito a
remodelação recente (6 meses) através de uma candidatura LEADER
(Medida 10 – Mercados de Produtores).

PÚBLICO-ALVO

@créditos: Câmara Municipal de São Pedro do Sul

O Mercado destina-se a ser espaço de venda de produtos da agricultura familiar de agricultores do concelho de S. Pedro
do Sul, aos habitantes e visitantes do concelho.

TIPO DE PRODUTOS
Produtos agrícolas da época, produtos transformados (compotas, enchidos), flores, mel, doces, licores, etc.

N.º DE PRODUTORES
Cerca de 16 produtores, sendo que 3 em modo de produção biológico (2 manhãs por semana: à quarta-feira e sábado).
Estudam a possibilidade de admissão de mais, embora não queiram aumentar muito o mercado.

N.º DE CONSUMIDORES
Varia entre os dias de mercado, sendo o sábado o dia de maior participação, estimando-se a presença de cerca de 200
consumidores. Os públicos variam entre os dias, sendo que à quarta-feira os consumidores são maioritariamente
detentores de pequenos negócios, pessoas de idade mais velhas, visitantes de S. Pedro do Sul, enquanto ao sábado são
principalmente pessoas em idade ativa.
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CONTEXTO
Há cerca de uma década que a CM SPSul fez um levantamento/identificação dos pequenos produtores existentes
no concelho. Este tem sido base de um trabalho de acompanhamento técnico e auxílio na atividade agrícola,
contribuindo que estes mantenham a atividade e escoem o seu produto localmente.

OBJETIVOS
•
•
•
•

Apoiar a Agricultura Familiar do Concelho;
Disponibilizar produtos de proximidade às populações;
Produzir e comercializar produtos de variedades tradicionais;
Manter tradição e a vida rural.

O Regulamento do mercado reveste-se de enorme importância, sendo usado pelos produtores para garantirem
que o mercado não perde os valores que defende. Um dos pontos mais importantes é a delimitação da origem
dos produtores

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA
Neste mercado local de produtores, participam apenas produtores (e produtos) do concelho de S. Pedro do Sul. O
mercado tem periodicidade bissemanal, toca uma ampla gama de consumidores e garante o escoamento às
produções.
Os produtores não têm qualquer encargo associado à participação no mercado: apenas têm de trazer o produto,
cumprir com as regras do mercado e vender. Os produtores que participam e que tenham modo de produção
biológico estão devidamente identificados, para conhecimento dos produtores. A média de idades dos produtores
ronda os 45 anos, sendo que a grande maioria tem idades superiores a 55 anos, e grande parte tem outra ocupação
profissional.
Os produtores têm dinâmicas próprias e, por exemplo, elegem um representante para que estabeleça as ligações
com a autarquia.
Uma parte importante da experiência está relacionada com a visita às explorações agrícolas, por parte de técnicos
da Câmara Municipal, que fazem um aconselhamento agrícola aos produtores, verificam que produções têm e se
produzem de acordo com as condições de segurança exigidas. Estas visitas ocorrem duas vezes por mês a cada
exploração agrícola.
Têm uma estratégia de comunicação dedicada aos consumidores de forma a estabelecer uma ligação de confiança
e animam o mercado com iniciativas diversificadas ao longo do ano. A título de exemplo, no fim-de-semana de 13
de novembro, realiza-se o mercado dedicado à Castanha e ao Mel, e são promovidas iniciativas como Show Cooking
com Chefes.
Já foi experimentado juntar a feira e o mercado, mas cedo se percebeu que não seria possível, porque os públicos
de cada uma das iniciativas não tinham relação uns com os outros, pelo que acabavam por sair prejudicados.

PERSPETIVAS
- A criação de um Sistema de Garantia Participativo;
- A importância do turismo na região aponta caminhos para o futuro: a venda à hotelaria e à restauração, o convite
de turistas de visita ao mercado;
- Incentivar a venda coletiva das produções: um grupo de produtores que se vá revezando na participação no
mercado, vendendo exclusivamente a produção desses produtores.
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