Designação do projeto:
Mercado de Produtos Locais de Porto de Mós
Número de Projeto:
PDR2020-10214-061845
Objetivo principal:
Promover o contacto direto entre o produtor e o consumidor, contribuindo para o escoamento da produção local, a
preservação dos produtos e especialidades locais, a diminuição do desperdício alimentar, a melhoria da dieta
alimentar através do acesso a produtos da época, frescos e de qualidade, bem como fomentando a confiança entre
produtor e consumidor
Região de intervenção:
Centro
Entidade beneficiária:
Município de Porto de Mós
Data de aprovação: 30-04-2021
Data de início: 07-06-2020
Data de conclusão: 30-09-2023
Custo total: 71 228,04 €
Investimento Elegível: 71 154.24
Apoio financeiro da União Europeia: 38.344,63€
Taxa de Cofinanciamento da EU: 53,83%
Medida: 10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais
Objetivo:
Medida gerida pelos Grupos de Ação Local (GAL) que pretende dinamizar a criação de circuitos curtos / cadeias curtas
de distribuição / comercialização de proximidade de produtos agrícolas e transformados incluindo os abrangidos por
regimes formais de diferenciação referentes a áreas de proteção da natureza.
Resumo da Operação: O Município de Porto de Mós pretende criar um Mercado de produtos locais, diferenciados
pela qualidade e identidade local, direcionado para os pequenos produtores, onde a cadeia seja só entre o produtor
e o consumidor, privilegiando o consumo de alimentos frescos, de qualidade e autênticos, com o devido respeito
pelos ciclos naturais de crescimento.
Pretendemos uniformizar o mercado com bancas modernas e atrativas num espaço privilegiado por ser um espaço
verde, dotado com excelentes acessibilidades, com sanitários modernos e acessíveis a todos. Vamos criar condições
para que todos tenham acesso Wifi e eletricidade de forma a estarem ligados a todos e poderem ligar as balanças e
outros dispositivos, caso seja necessário.
Criaremos um microsite no site do município para o Mercado, onde estejam todos os produtores, os seus produtos,
onde qualquer pessoa possa fazer online a encomenda dos produtos da época de uma forma fácil e prática.

