ESTUDO DE CASO
Mercado Local de Produtores de Sintra
O Mercado de Produtores de Sintra existe há
mais de 20 anos. Trata-se de um mercado ao ar
livre, que funciona na zona exterior do
Mercado Municipal da Estefânia1, à terça-feira,
sexta-feira e sábado, das 06h00 às 14h00, num
local central com muito comércio e
transportes.
Neste
mercado
de
produtores,
são
comercializados
sobretudo
produtos
hortofrutícolas provenientes de explorações
agrícolas de Sintra, mas também de outros
concelhos da região saloia.
No final de 2019, a Câmara Municipal de Sintra requalificou o mercado municipal, criando novos
espaços comerciais e zonas de restauração. Nesta altura, através de uma candidatura submetida
pela autarquia junto da Associação para o
Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia
(A2S)2 foi também possível obter algum apoio
financeiro com vista à aquisição de toldos e
bancadas, que permitiram criar melhores condições
para o Mercado de Produtores.
As novas infraestruturas, a par de iniciativas de
animação3 e algum trabalho de comunicação,
deram maior visibilidade ao Mercado,
invertendo a tendência de declínio que se vinha
a verificar.
Depois destas alterações, em pouco mais de 6 meses, o número de produtores duplicou,
ascendendo atualmente a mais de 20, dois dos quais em Modo de Produção Biológico, que
participam de forma assídua no mercado. Estão a ser contactadas organizações de agricultores do
concelho com vista a aumentar ainda mais o número de produtores.
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Os produtores são principalmente pessoas singulares que vendem diretamente ao consumidor
final e, nalguns casos, a restaurantes de gama média-alta do concelho, que valorizam a origem e a
qualidade dos produtos.
A maioria dos produtores tem lugar fixo, porém os denominados produtores ocasionais podem
também participar no mercado de forma esporádica, desde que exista vaga.
As formalidades para participar no mercado são bastante simples e resumem-se à identificação
dos produtos a comercializar e aos dados pessoais dos produtores (nome, morada e NIF). Existe,
contudo, um regulamento geral de funcionamento4 (revisto em 2019), que se aplica a todos os
mercados municipais do concelho de Sintra.

Fatores de Sucesso
 Localização em zona urbana, central, bem servida de transportes, comércio e serviços
 Disponibilização de produtos locais de qualidade a consumidores urbanos
 Criação de novos espaços comerciais e de restauração no mercado municipal
 Desenvolvimento de atividades de animação
 Processo de participação dos produtores simples e desburocratizado
 Disponibilização de boas condições logísticas para os produtores
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Informações:

https://mercados.sintra.pt/mercados-municipais/mercado-municipal-

estefania
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https://cm-sintra.pt/institucional/regulamentos/regulamentos-dos-mercados-municipais
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