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Um espaço para estar, comprar e provar
Com a reformulação do Mercado Municipal pretende-se fornecer à cidade um novo
espaço, onde se celebre o tempo, as pessoas e os valores locais. Um ponto de convívio
para reunir amigos e descobrir paladares. Um sítio de compras, para conhecer novos
criadores e reencontrar produtos locais.

Alavancar a iniciativa local com um novo destino
Criar um espaço que combine as funcionalidades de ummercado com as valências
de um local de usufruto, onde às compras diárias se acrescente uma componente de
prova e degustação, privilegiando a diversidade, a excelência e criatividade. Constituir
um local de afluência que sirva simultaneamente de mostra e motor às iniciativas
locais e aos pequenos produtores.

Gerar um pólo de atratividade
Inspirado nos movimentos de recuperação e reabilitação dos mercados europeus,
e alguns nacionais, o Mercado Municipal de Seia pretende constituir-se - à semelhança
dos melhores casos de sucesso dos seus pares - num pólo económico-social com
o importante predicado de tornar Seia uma cidade mais atrativa, mais vibrante
e mais dinâmica.
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Diferenciação Enaltecer a diversidade e diferenciação na oferta de produtos e serviços.
Estimular e promover a recriação/transformação de produtos locais em novas soluções.

Excelência Fomentar a qualidade, frescura e autenticidade dos produtos servidos,
acautelando simultaneamente o atendimento e a apresentação dos mesmos.

Consistência Assegurar a perceção de valor acrescentado do Mercado e dos seus
serviços e produtos junto do público, consolidando o seu posicionamento, cultura
e filosofia.

Criatividade Fazer da experimentação e da procura de novas soluções, tendo em conta
a filosofia do espaço, um elemento transversal à dinâmica do Mercado.

Responsabilidade social Promover políticas de custos reduzidos e rendas controladas
por modo a providenciar oportunidades reais aos pequenos negócios e produtores locais.

Capacitação Integrar formação dos públicos internos do Mercado como um processo
contínuo de melhoria e valorização.
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Fornecer um novo espaço
Fornecer à cidade de Seia um novo espaço. Um novo
destino. Mantendo a sua função de “praça”, pretende-se
acrescentar uma nova camada que seja sinónimo de
reunião e usufruto, onde também a componente de prova
gastronómica e aquisição bens e serviços está presente.

Criar uma (nova) marca
Estabelecer localmente uma nova entidade com a
capacidade de atribuir e assegurar valor de forma
transversal a todos os seus participantes, no caso em
concreto aos lojistas e vendedores do Mercado.

Ser uma mostra de iniciativas
Lançar os alicerces para que o Mercado Municipal de Seia
seja um espaço de excelência para a mostra, promoção e
divulgação da criatividade e inovação locais.

Potenciar a economia local
Tornar o Mercado nummotor para impulsionar a
economia local, providenciando oportunidades de
pequeno risco aos empreendedores, pequenos
comerciantes e produtores locais.

Construir uma comunidade
Enaltecer o Mercado como um espaço de proximidade e
de sociabilidade, onde se forjam relações de confiança
entre clientes, como entre estes e os comerciantes e, onde
o Mercado, enquanto instituição, existe, comunica e está
presente.
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