Mercados da Terra
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O que são os
Mercados da Terra?
Os Mercados da Terra são mercados que, no mundo inteiro, seguem a filosofia do Slow Food.
Seu objetivo é garantir a venda de alimentos bons, limpos e justos, para todos.
Administrados coletivamente, permitem que os próprios produtores e artesãos locais mostrem e
vendam diretamente seus produtos, apresentando pessoalmente o seu trabalho.
Não são apenas locais onde se vende e se compra alimentos de qualidade. Os Mercados da Terra
também organizam atividades didáticas e conviviais, criando oportunidades de encontro para a
comunidade.
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Atualmente, há Mercados da Terra ativos em todos os continentes, em mais de 25 países.
Nas fotos acima, à esquerda, os Mercados de Alba (Itália); Cali (Colômbia); Finca Vista
Hermosa (Cuba); Sile (Turquia); Shanghai (China); Mukono Wakisu (Uganda).

Os Mercados da Terra constituem uma grande rede internacional de produtores e agricultores
que cresce constantemente, envolvendo, todo ano, novos mercados e novos países, para compartilhar experiências, desenvolver novos sistemas de venda direta, incentivar o diálogo entre
produtores e consumidores, e aprender uns com os outros.
Durante os eventos internacionais do Slow Food, são realizados encontros entre os coordenadores dos Mercados da Terra de todo o mundo
A lista de Mercados da Terra e os contatos de seus coordenadores é atualizada constantemente, e está publicada na seção dedicada do site:
www.fondazioneslowfood.com

O Mercado da Terra Orgânico
de Cali, Colômbia
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Qual é o objetivo dos
Mercados da Terra?
Os Mercados da Terra do Slow Food têm vários objetivos:
• defender a biodiversidade agroalimentar,
agroalimentar valorizando variedades vegetais e raças locais, e envolvendo produtores e artesãos que preservam culturas e habilidades manuais.
• desempenhar um papel de defesa:
defesa fazer compras é um ato político, uma ferramenta concreta
e diária para combater enormes problemas, desde a crise climática até a perda da biodiversidade.
O Mercado da Terra é um elemento chave na criação de políticas alimentares locais e pode sugerir outra forma de vender e comprar para instituições e sociedade civil.
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Atividades de educação
sensorial para crianças
no Mercado da Terra
de Xangai, na China

Laboratório do Gosto sobre brássicas no
Mercado da Terra da Costiera Sorrentina, na Itália

• apoiar a economia local,
local dando espaço e voz aos pequenos produtores, que podem explicar
diretamente quem são, de que forma produzem, como estabelecem seus preços.
• realizar uma educação do consumo,
consumo com atividades prazerosas, incentivando a troca, o diálogo
e as relações entre todos os atores da cadeia, do produtor ao voluntário, ao consumidor e ao
cozinheiro.

Um entalhador de madeira
no Mercado da Terra de Straupe,
na Letônia
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Diretrizes do projeto
A gestão do Mercado da Terra pode adaptar-se a contextos diferentes, de acordo com as necessidades de cada região, mas com algumas regras comuns:
Expositores
O número mínimo para a formação de um mercado é de 10 produtores, a fim de garantir uma
oferta de produtos para o consumo diário a mais variada e completa possível: frutas e verduras
frescas, pães, laticínios, carnes, ovos e conservas.
Apenas produtores que cultivam, criam e processam diretamente seus produtos podem participar do mercado. Em relação a algumas cadeias de produtos, também podem participar dos
Mercados da Terra afinadores (de queijos e carnes curadas) e processadores (pequenos artesãos,
como padeiros, confeiteiros, torrefadores, etc.).
Em número mais limitado, o mercado também reúne artesãos que não produzem alimentos, mas
que estão ligados ao contexto agroalimentar: artesãos do setor têxtil, produtores de utensílios
de madeira e cerâmica, produtores de sementes e mudas para a horta, etc.
Produtos
Os produtos do Mercado da Terra são bons, limpos e justos, para todos.
Bons, por serem saborosos, frescos e sazonais, Limpos, por serem minimamente processados e
terem um baixo impacto ambiental, Justos, por respeitarem o trabalho dos produtores e serem
acessíveis ao consumidor final.

8

O queijo stracchino à moda antiga dos Vales Orobiche,
uma das Fortalezas Slow Food presentes nas bancas
do Mercado da Terra de Milão.

Hortaliças da estação no Mercado
da Terra Bolzano, na Itália

Embalagens e transparência
As embalagens dos produtos devem ser mínimas, facilmente biodegradáveis, compostáveis, recicláveis ou reutilizáveis.
Os expositores do mercado devem descrever seu trabalho com o maior número de detalhes
possível: no rótulo (idealmente um rótulo narrativo) ou com uma placa na banca.
Educação e conscientização
Os mercados devem incluir eventos didáticos e de conscientização sobre a filosofia Slow Food,
tais como Laboratórios do Gosto, demonstrações culinárias, atividades para crianças e educação
sobre as compras diárias.
Área de referência
Os produtores do mercado devem ser selecionados segundo um princípio de proximidade, que
varia de acordo com o contexto local, logístico e produtivo. Os produtores mais próximos devem
ter prioridade no processo de seleção, mas o Mercado da Terra Slow Food também é um lugar
de solidariedade, que ocasionalmente recebe produtores de outros mercados ou Fortalezas Slow
Food e produtos da Arca do Gosto também para integrar sua oferta de produtos, oferecendo
apoio e visibilidade.
Frequência, local e horário
O mercado deve ser realizado com continuidade, pelo menos uma vez por mês, no mesmo local
e horário: o dia do mercado deve se tornar uma data habitual na vida da comunidade local.

As regras comuns para todos os mercados estão contidas de forma detalhada nas Diretrizes
Internacionais do projeto dos Mercados da Terra.
O Slow Food determinou critérios específicos para cada produto para a seleção de expositores
em todos os seus eventos: Terra Madre Salone del Gusto, Cheese, Slow Fish e Mercados da
Terra.
Todos os documentos estão disponíveis na seção Mercados da Terra em “Material útil” no site
www.fondazioneslowfood.com
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Como formar um
Mercado da Terra
O Slow Food reconhece e coloca em rede os Mercados que, nas formas e modalidades mais
diversas, trabalham de acordo com a sua filosofia.
Com o processo de candidatura, o Slow Food avalia o cumprimento das Diretrizes internacionais
e Critérios de seleção e autoriza o uso da logomarca para a criação de uma Comunidade Slow
Food que reúna todos os protagonistas do projeto em torno do objetivo comum do Mercado
da Terra. O pré-requisito para a realização do projeto é a existência de uma rede local ligando os
produtores, os nós da rede do Slow Food (Convivia, Cozinheiros da Aliança, comunidades, etc.),
entidades públicas e associações locais.

PARA FORMAR UM MERCADO DA TERRA, É PRECISO:
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CERTIFICAR-SE QUE O MERCADO CUMPRA COM
OS PRINCÍPIOS DO PROJETO

CRIAR A COMUNIDADE SLOW FOOD
DO MERCADO DA TERRA

ENVIAR A CANDIDATURA E AS INFORMAÇÕES
SOBRE OS PRODUTORES

FINALIZAR A CANDIDATURA

Mercado da Terra
de Straupe, na Letônia

O processo de candidatura inclui as seguintes etapas:
• Assinatura da Declaração de fundação da Comunidade do Mercado da Terra.
A declaração formaliza o compromisso dos membros do mercado de realizar o projeto.
A Comunidade terá o mesmo nome do Mercado.
• Preenchimento e envio do formulário de candidatura do projeto.
Necessário para reunir informações importantes sobre o mercado, para avaliar o cumprimento
das diretrizes do projeto e para criar material descritivo online.
• Preenchimento e envio dos formulários contendo informações sobre cada produtor.
Necessários para fornecer informações importantes sobre os produtos expostos e para verificar
o cumprimento dos critérios de seleção pelos produtores.
Uma vez recebida a aprovação da Fundação Slow Food para a Biodiversidade, assina-se a Carta
para o uso da logomarca do Mercado da Terra e organiza-se o lançamento, com divulgação nos
sites e nas redes sociais do Slow Food.

Todos os formulários de candidatura estão disponíveis na seção dos Mercados da Terra, “como formar
um Mercado da Terra” no site www.fondazioneslowfood.com.
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Comunicação
Em nível internacional, o Slow Food dedica um amplo espaço aos Mercados da Terra, com uma
seção específica no site da fondazioneslowfood.it (contendo as fichas de cada mercado) e artigos.
A assessoria de imprensa do Slow Food seleciona regularmente artigos e matérias sobre os Mercados, enviando-os aos principais órgãos de imprensa.
Os Mercados da Terra participam dos eventos nacionais e internacionais do Slow Food (com
áreas dedicadas ao projeto, fóruns, seminários, palestras).
Em nível local, é importante que a rede Slow Food local promova as diversas edições e as atividades organizadas pelos Mercados em jornais, rádio e redes de televisão locais, redes sociais, etc.
Uma boa programação de eventos e atividades didáticas no mercado é uma ótima forma de
promover o mercado e fazer com que funcione da melhor forma.

Non un mercato qualunque, ma uno spazio dove acquistare
e vendere cibo buono pulito e giusto, per tutti

At the stalls of an Earth Market you’ll find only local,
fresh and seasonal products, made with respect
for the environment and the work of the producers,
sold at a fair price both for the seller and the buyer.
The protagonists are small-scale producers and food artisans,
who directly guarantee the quality of their products.

www.slowfood.com

12

Viterbo e Tuscia
fa parte della rete internazionale
dei Mercati della Terra Slow Food

I Mercati della Terra sono una rete internazionale basata sui principi di Slow Food,
in cui produttori e artigiani del cibo vendono solo i propri prodotti. Questi prodotti
sono buoni, puliti e giusti: sono locali, freschi e stagionali; ottenuti attraverso
processi che rispettano l’ambiente e i lavoratori; venduti a prezzi equi sia per il
produttore che per il consumatore.
I Mercati della Terra sono luoghi dove non solo acquistare prodotti di qualità ma
anche costruire comunità; come spazi di scambio e di educazione, sono nodi
fondamentali della rete globale di Slow Food.

www.slowfood.it
Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - Avviso n.1/2018

Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità
sociale delle imprese - Avviso n.1/2018

Slow Food certifica che il Mercato della Terra

Good, clean
and fair food for all

M E R C A T I

D E L L A
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Prêmio
Gigi Frassanito
Em 2014, a Fundação Slow Food para a Biodiversidade instituiu um prêmio em homenagem a
Gigi Frassanito, um jovem colaborador do Slow Food que deu uma contribuição decisiva para o
projeto dos Mercados da Terra.
Todo ano, é premiado um Mercado da Terra que teve um desempenho social, cultural ou ambiental de destaque.
Os premiados das cinco primeiras edições foram:
• Mercado da Terra de Foça (Turquia) – 2014
• Mercado da Terra de Maputo (Moçambique) – 2015
• Mercados da Terra de Coquimbo (Chile) e de La Serena (Chile) – 2016
• Projeto “La buona strada - Ripartiamo dal cibo” (o caminho certo - recomeçando a partir dos
alimentos), para ajudar os produtores italianos atingidos pelo terremoto a organizar a venda
direta de seus produtos – 2017
• Mercado da Terra de Maitland (Austrália) – 2018

Produtores do Mercado da Terra
de Maitland, Austrália
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Alimentos bons
e limpos e justos
para todos
O Slow Food é uma rede global de comunidades
locais, fundada em 1989 para combater
o desaparecimento das tradições alimentares
locais e a invasão da cultura do fast food.
Desde então, o Slow Food cresceu,
tornando-se um movimento global
que envolve milhões de pessoas em mais
de 160 países e que trabalha para que
todos possam ter acesso a um alimento bom,
limpo e justo.

Junte-se a nós
www.slowfood.com

Para mais informações sobre o projeto Mercados da Terra, entre em contato,
escrevendo para: earthmarkets@slowfood.com

www.fondazioneslowfood.com
www.slowfood.com

O projecto é financiado pelo Ministério do Trabalho e Políticas Sociais, Direcção Geral do Terceiro Sector e Responsabilidade Social
das Empresas do Terceiro Sector e Responsabilidade Social das Empresas. - Aviso n.1/2018

