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O presente documento visa definir e descrever quais as competências e incumbências da
entidade a quem cabe a gestão local do Mercado Eletrónico de Proximidade (SmartFarmer
local) da sua região, em cooperação com a entidade gestora do Portal (SmartFarmer) que
integra verticalmente todos os SmartFarmers locais do país.

1. O que é o SmartFarmer?
O SmartFarmer é um Portal Nacional de Mercados Eletrónicos de Proximidade que
disponibiliza uma variedade de funcionalidades que visam estimular os Circuitos
Curtos de comercialização de produtos Agroalimentares (CCA). Visa aproximar os
Produtores agrícolas dos Consumidores locais, sejam estes indivíduos ou entidades
coletivas, oferecendo um conjunto de funcionalidades que facilitam a vida ao Produtor
e ao Consumidor. Permite a agregação de ofertas de diferentes Produtores para
compras em maior quantidade para um só Consumidor. Disponibiliza serviços de
informação de preços, apoio ao produtor na definição dos preços, fornece serviços de
faturação, de entrega, sistemas de bónus e descontos, vendas em leilão, doações,
entre outros. Dispõe de mecanismos de coprodução (juntando diferentes Produtores
na criação de novas cadeias de valor) e de co-inovação, permitindo a oferta e procura
de novas soluções para novos (e velhos) problemas na cadeia de valor agroalimentar.
Neste Portal, e nos diferentes SmartFarmers locais (Mercados Eletrónicos de
Proximidade), é oferecida uma vasta gama de produtos hortofrutícolas, cabazes da
saudade, pacotes turísticos, produtos de comércio justo e solidário e muitos outros
serviços relacionados com a cadeia de valor agroalimentar e outras.
2. Quem é a entidade gestora do SmartFarmer?
A entidade gestora do SmartFarmer é a entidade que o idealizou e reuniu as condições
para o tornar realidade: a Oikos – Cooperação e Desenvolvimento www.oikos.pt
3. O que são os SmartFarmers locais?
Os SmartFarmers locais são os Mercados Eletrónicos de Proximidade de cada região
apresentados em websites integrados verticalmente no Portal SmartFarmer que
servem os Produtores e Consumidores de uma determinada região do país e que
dispõem de todas as funcionalidades disponíveis no SmartFarmer ou apenas algumas,
as relevantes atendendo às especificidades da região em questão. O SmartFarmer local
é um instrumento complementar ao Mercado de Proximidade (infraestrutura física de
apoio à venda direta face a face).

4. Quem são os gestores dos SmartFarmers locais?
O SmartFarmers locais são administradas e dinamizadas por entidades de cada região
do país, devidamente autorizadas e formadas para o efeito. Podem ser geridos por
entidades municipais, cooperativas ou associações de produtores ou de consumidores,
por Associações de Desenvolvimento Local (ADL), Grupos de Acção Local (GAL),
Plataformas Supraconcelhias, etc.
Estes parceiros locais serão corresponsáveis pela identificação de produtores,
consumidores individuais e coletivos e parceiros externos (operadores económicos
interessados em apoiar o projeto através da partilha de campanhas de descontos e
benefícios cruzados).
5. Os SmartFarmers locais são a única expressão de agregação local de produtores,
consumidores e prestadores de serviços?
Não. Como estratégia e princípio, o SmartFarmer não deve efetuar exclusões à partida,
excepto se houver manifestas violações da lei, práticas comerciais enganosas ou violação
de direitos laborais ou outros direitos humanos (ex. explorações agrícolas que utilizem
mão de obra escrava e tráfico de seres humanos; explorações que comercializem produtos
externos, de forma não transparente ao consumidor e gestores do SmartFarmer; práticas
de dumping de preços e estratégias de mercado demasiado agressivas). Assim, o
SmartFarmer local deverá ser capaz de integrar e cooperar com uma vasta rede de
“agregadores” locais.
Idealmente, num segundo momento, o SmartFarmer local poderá evoluir para a criação de
um fórum entre todos os agregadores, e criar regras de operação e interação, em estreita
articulação com a Oikos. Esta poderá ser uma estratégia para definir futuros sistemas de
“Certificação participada de Circuitos Curtos Locais”.
O SmartFarmer local, enquanto conjunto de operadores económicos que constituem um
mercado, é regulado pelo gestor local, em articulação com a Oikos. Entre os operadores
económicos locais, poderemos encontrar uma ampla variedade de escalas intermédias de
agregação. São disso exemplo:







Organizações de Produtores.
Cooperativas ou empresas agroalimentares que já agregam a oferta no âmbito de
uma ou mais fileira.
Rede de Instituições de restauração coletiva (ex. Misericórdias, IPSS, Hotéis e
restaurantes) ou de comércio de proximidade (ex. mercados locais, mercearias de
com estratégias de distribuição de produtos locais, etc., que pretendem comprar
total ou parcialmente através do SmartFarmer.
Produtor ou transformador que faz também a agregação de excedentes de
pequenas explorações locais.
Parcerias formais ou informais entre Produtores e Consumidores (ex. AMAP –
Associações para a Manutenção da Agricultura de Proximidade).





Grupos de Aquisição Partilhada (solidária), tais como grupos informais dentro de
uma ou várias empresas ou de uma freguesia, organizados por um/a cidadão/a ou
entidade local.
Parceria local que gere um constitui um ou mais cabazes de turismo (raízes e/ou
experiências).

6. Quais as competências do Gestor do SmartFarmer?
6.1 Gestão de sistema
A entidade gestora de um SmartFarmer local, uma vez firmado acordo com a Oikos para esse
efeito, além de formação, recebe poderes de administração de sistema (username e password)
que lhe permitem gerir e coordenar o site do SmartFarmer da sua região. A sua principal
responsabilidade a este nível, em estreita relação com a Oikos, será gerir em BackOficce o seu
SmartFarmer no que diz respeito a conteúdos e funcionalidades, análise e resposta a não
conformidades, monitorização de transações e resposta comentários dos utilizadores locais.
O gestor do SmartFarmer tem como função gerir um conjunto de ações que ocorrem no Portal
ao nível do seu SmartFarmer local. Para tanto terá acesso1 a informação referente a:
















1

Utilizadores inscritos no seu SmartFarmer;
Encomendas geradas no seu SmartFarmer;
Leilões criados no seu SmartFarmer;
Doações criadas no seu SmartFarmer;
Lista de possíveis parceiros em co-produção;
Não conformidades relacionadas ao seu SmartFarmer2;
Informação relacionada com co-Inovação no seu SmartFarmer;
Os Urls dos microsites dos Produtores e Prestadores de Serviço do seu SmartFarmer;
Os indicadores do Portal;
As Informações de Mercado;
Sugestões e melhorias apresentadas pelos Utilizadores do seu SmartFarmer;
Gestão de conteúdos e configurações respeitantes ao no seu SmartFarmer;
Monitorização da informação que os voluntários enviam com informação de preços
nos mercados locais (app smartphone) de modo a gerir riscos de manipulação de
preços.
Alertas despoletados por ações manuais ou automáticas do Portal para o gestor do
SmartFarmer.

A Oikos tem em curso pedido de autorização à Comissão Nacional de Proteção de Dados para a utilização destes
dados na estrita necessidade de fazer funcionar o Portal em benefício, conforto e segurança dos utilizadores.
2
Caso seja atribuída a avaliação de uma não conformidade por parte da Oikos, o gestor do SmartFarmer deve, após
avaliação da mesma, associar uma resposta (medidas corretivas) à não conformidade e fechá-la. Poderá também
dar resposta às sugestões de melhoria para o seu SmartFarmer.

O gestor do SmartFarmer terá à sua disposição as ações efetuadas pelos vários Utilizadores no
seu SmartFarmer, no âmbito de criação ou aquisição de bens ou produtos. Essa informação
poderá ser exportada para uma análise mais detalhada fora do portal.
O gestor do SmartFarmer terá, na sua área de BackOffice, acesso as operações realizadas pelos
utilizadores desde da criação, cancelamento ou anulação de encomendas, pacotes, produtos,
cabazes, leilões ou doações. A informação apresentada poderá ser filtrada com base em alguns
critérios, designadamente, por tempo. Nessa mesma área terá opção para exportar para o
formato csv os dados apresentados, de modo a facilitar a gestão analítica.
6.2 Angariação de Utilizadores
O SmartFarmer, como um conjunto de ferramentas, ainda que construídas para
facilitar a vida dos Utilizadores e os agregar no fim comum de favorecer a economia
local em geral e a rural em particular, não funcionará nem atingirá os seus objetivos
sem uma adesão massiva dos vários tipos de utilizadores do Portal. Assim, o papel do
Gestor do SmartFarmer local é fundamental na:
(i)
(ii)
(iii)

Identificação;
Angariação e
Apoio ao registo no Portal e suporte:











Agricultores locais, especialmente de pequena escala e que produzam
hortofrutícolas, produtos transformados tradicionais e gourmet;
Prestadores de Serviços, de todas as áreas da cadeia de valores agroalimentar
especialmente de transportes, da área do turismo, promotores de produtos
tradicionais locais, entre outros;
Consumidores, não apenas individuais/famílias mas também consumidores
coletivos, públicos e privados, com ou sem fins lucrativos;
Agregadores descritos no nº 5
Parceiros externos, isto é, entidades externas (gasolineiras, livrarias,
farmácias, centros culturais, etc.), que não comercializam bens ou serviços no
âmbito do SmartFarmer, mas que queiram promover campanhas no Portal
atribuindo aos seus Utilizadores descontos ou outras mais-valias na aquisição,
externa ao Portal, dos seus produtos ou serviços.
Todas as entidades que queiram tirar benefício da visibilidade do
SmartFarmer para nele fazerem publicidade (paga) dos seus bens e serviços
ou que pretendam cruzar benefícios (ex. clínica médica ou seguros mútuos de
saúde que confiram vantagens a utilizadores do SmartFarmer e vice-versa).
Todas as pessoas e/ou organizações (académicas ou sociais) que queiram tirar
proveito das ferramentas do SmartFarmer para se aproximarem e criarem
parcerias de outros utilizadores (nomeadamente de produtores) para
coprodução ou co-inovação.

6.3 Dinamização e desenvolvimento
Pretende-se o SmartFarmer atinja, pelo menos a abrangência nacional. Tal será tanto
mais provável de acontecer quanto mais for apurado e adaptado às necessidades e
especificidades dos circuitos curtos agroalimentares. Assim, é fundamental o papel do
gestor local do SmartFarmer:




Na dinamização do Portal, alimentando regularmente com novos conteúdos,
sugerir e procurar sugestões de novas funcionalidades, publicitando a sua
existência e virtualidades, na procura de novos utilizadores e partes
interessadas;
Na procura (por si só ou conjunta com a Oikos enquanto gestora do Portal) de
financiamento, público ou privado, para a dinamização e desenvolvimento do
SmartFarmer.

6 O que oferece a Oikos ao Gestor do SmartFarmer?










A Oikos disponibilizará a plataforma para criação do SmartFarmer regional,
incluindo – para além da plataforma de agregação da oferta e da procura e de
comercialização, a utilização licenciada de software de faturação certificado,
tramitação legal de documentação exigível, ligação georreferenciada a
prestadores de serviços na área logística (ex. serviços de entregas) e os meios
de pagamento eletrónicos, negociados à escala nacional.
A Oikos, para o efeito, fornece poderes de administração do sistema
atribuindo um username e um password de acesso ao Backoffice do
SmartFarmer local respetivo.
A Oikos fornecerá ainda formação e serviços de apoio à gestão das entidades
ou empreendedores locais que venham a assumir a gestão total ou parcial de
um ou mais SmartFarmers locais. Fornecerá também um manual de gestão de
sistemas do SmartFarmer.
A Oikos colaborará ativamente com os gestores locais do SmartFarmer na
angariação de financiamentos e fundos para geração de oportunidades de
emprego locais e nas modalidades de viabilização económica sustentável
através de margens justas aplicadas às transações.
A Oikos manterá relação ativa e proactiva com o gestor do SmartFarmer para
uma gestão regular coordenada e para desenvolvimento participado do
SmartFarmer local e do SmartFarmer como um todo.

