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I - ENQUADRAMENTO
  O presente Guia tem como objetivo 
a transmissão de informação prática 
para o apoio à criação de Circuitos 
Curtos de Comercialização na 
modalidade de Mercados Locais de 
Produtores (MLP).

  Destina-se a agricultores, a 
promotores do desenvolvimento 
rural, ao poder local e a todos os 
que pretendam dinamizar e/ou 
acompanhar estas iniciativas.

  Embora os MLP se confundam com 
a nossa cultura e história, novas 
dinâmicas surgem e importa que 
se mantenham como espaços de 
confiança, conforto e convívio, 
tanto para produtores como para 
consumidores.

  Neste sentido, o presente Guia foca-
se na identificação de boas práticas 
que possam ser adotadas tanto em 
mercados já existentes, como em 
espaços que possam eventualmente 
surgir.

  Este documento deve ser visto como 
um auxiliar para a construção de 
MLP justos e solidários que apoiem 
os pequenos e médios agricultores, 
a agricultura familiar e promovam 
as economias locais fortalecendo a 
Soberania Alimentar do País.
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II - ASPETOS GERAIS 
Definições adotadas

›  Circuito Curto Agroalimentar (CCA) – 
Venda de produtos agroalimentares di-
retamente entre o produtor agrícola e o 
consumidor final, ou através de um único 
intermediário, e que se realiza numa área 
geográfica de proximidade entre eles. 

Os CCA comportam duas tipologias de 
comercialização: a venda direta1 e a venda 
indireta2. 

›  Área geográfica de proximidade - a produ-
ção tem todas as suas fases no território 
da NUTIII do local de consumo ou em NU-
TIII adjacente3.

›  Promotor (de CCA) – agente individual ou 
entidade pública, da economia social ou 
privada que toma a iniciativa de organizar/
criar o CCA. Pode ser o produtor individual 
ou um grupo de produtores, um interme-
diário ou uma entidade que, não interfe-
rindo na transação, promova a criação do 
CCA (e.g. autarquias, organizações, asso-
ciações de desenvolvimento local, ONG, 
IPSS).

›  Produção local4 - produtos agrícolas e 
agroalimentares, aves e leporídeos, produ-
zidos na área geográfica correspondente 
ao concelho onde se situa o mercado local 
de produtores e concelhos limítrofes.

›  Produtos agrícolas4 - produtos abrangidos 
pelo anexo I do Tratado de Amesterdão, 
com exceção dos produtos da pesca e da 
aquicultura.

›  Produtos transformados4 - produtos re-
sultantes de transformação de produtos 
alimentares de origem agrícola.

1 Fornecimento directo pelo produtor primário ao consumidor final dos 
produtos provenientes da sua própria produção, sem intermediários. 

2   Apenas um intermediário - entidade que compra o produto ao agricultor 
com o propósito de o vender (e.g. retalhista, transformador se o agricul-
tor perder o seu controlo).

3  Artigo 4 (alínea b do ponto 1) da Lei 34/2019, de 22 de Maio.
4  Artigo 2 do Decreto-lei 85/2015 de 21, de Maio.

O que é um Mercado Local de Produtores? 

É um mercado destinado exclusivamente 
a quem comercializa produção própria 
(agricultores, transformadores e 
artesãos) que visa aproximar e promover 
a comercialização dos produtos locais 
junto dos consumidores, da restauração 
e do comércio local. Esta modalidade 
incentiva o consumo de produtos frescos, 
colhidos recentemente, e a preservação 
e valorização de saberes sobre usos de 
diferentes produtos e materiais. Para além 
disso, contribui para uma aproximação 
da actividade turística e a economia local 
valorizando a qualidade e especificidade da 
nossa gastronomia e paisagem, elementos 
de oferta para a actividade turística. 
Segundo o Decreto-lei 85/2015, um 
mercado local de produtores é um espaço 
público ou privado, de acesso público, 
destinado aos produtores locais agrícolas, 
pecuários, agroalimentares e artesãos, 
com a atividade devidamente licenciada ou 
registada, para venda dos seus produtos.

Critérios

• Aproximação territorial (local);
•  Redução da distância entre a produção e o 

consumo;
•  Contacto directo entre produtores e 

consumidores;
•  Sustentabilidade ambiental (modos de 

produção sustentáveis, uso de cultivares 
tradicionais), social (soberania alimentar, 
dietas saudáveis, sistema de participação 
garantida) e económica.

Tipologias

·  Modelo tradicional - Mercados Locais de 
de Produtores (MLP) que decorrem em 
dias fixos da semana ou mês;
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·  Outras modalidades
 o  Recriação das formas tradicionais dos mercados, com adaptação a novas realidades (e.g. exigências 

de qualidade – produtos da Agricultura Biológica, horários, hábitos, realidades dos consumidores e 
atração de novos públicos);

 o  Associados a eventos ou festividades (datas especiais ou simbólicas para a região) com atividades liga-
das à valorização da gastronomia, ao artesanato, à cultura e saberes locais, à promoção dos territórios;

 o  Mercados descentralizados, com denominação comum (e.g. Quintais nas Praças do Pinhal Maior5).

Condições para a criação de um CCA na modalidade de MLP

Condições O que fazer? Quem?

1. Produção contínua e diversi-
ficada – garantir que o pro-
dutor/grupo de produtores 
produz durante todo o ano e 
com uma gama diversificada 
de produtos agrícolas (e.g. 
hortícolas, fruta) e/ou bens 
alimentares (e.g. doces)

Estabelecer e cumprir um plano de produ-
ção

Agricultores/Grupo 
ou Organização de 
Agricultores

Garantir a adesão de um número suficien-
te de produtores para satisfazer a procura

Agricultores/Grupo 
ou Organização de 
Agricultores

2. Conhecer e adotar práticas 
agrícolas e culturais am-
bientalmente sustentáveis

Agricultores/Grupo 
ou Organização de 
Agricultores

3. Facilidade de comunicação 
e capacidade de fidelização 
dos consumidores

Estabelecer uma relação de proximidade 
com os consumidores 

Agricultores/Grupo 
ou Organização de 
Agricultores

Definir um modelo de gestão participado pe-
los produtores e formas de escrutinar o nível 
de satisfação

Agricultores/Grupo 
ou Organização de 
Agricultores

4. Conhecer o quadro legal 

Conhecer o regulamento do mercado e 
assegurar o seu cumprimento.

Agricultores/Grupo 
ou Organização de 
Agricultores

Assegurar a qualidade e a regularidade 
dos produtos comercializados

Agricultores/Grupo 
ou Organização de 
Agricultores

Apresentar os produtos de forma atrati-
va e respeitar as regras de informação ao 
consumidor

Agricultores/Grupo 
ou Organização de 
Agricultores

5. Iniciativa com implantação 
territorial e envolvimento 
dos órgãos do poder local

Localização adequada, instalações devi-
damente equipadas e horários adaptados Autarquia

6. Comunicar e informar sobre 
o mercado

Criar e comunicar a imagem do mercado pe-
los meios habituais e através de atividades 
de animação cultural, etc.

Autarquia/ADL

7. Gestão da parceria Assegurar um modelo de gestão participado;
Assegurar o cumprimento do regulamento. Todos

5  Mais informação em https://www.pinhalmaior.pt/conteudos.php?id=22
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Benefícios e pontos críticos da organização de um MLP 

Interesses económicos e sociais dos produtores:Interesses económicos e sociais dos produtores:
- Valorização da produção e recuperação de parte do valor agregado da produção;
-  Encorajamento e apoio dos produtores locais, tipicamente com modos de produ-

ção mais sustentáveis, e que, mesmo com produções mais limitadas (quantidade/
variedade), garantem clientes constantes e escoamento da produção;

- Feedback imediato e directo do consumidor
- Manutenção de exploração agrícolas como ferramenta de desenvolvimento rural;
-  Convívio semanal com outros produtores/consumidores com a criação de uma 

rede social (ferramenta de transmissão e troca de conhecimento e informação 
entre produtores/consumidores e criação de vínculos sociais)...

Resposta à procura dos consumidores por produtos frescos, de época, específicos Resposta à procura dos consumidores por produtos frescos, de época, específicos 
do território:do território: novos padrões de consumo emergentes, especialmente em centros 
urbanos.
-  Acresce o acesso a uma alimentação saudável, a menor custo e redução de resí-

duos associados ao acondicionamento e conservação.  

Benefícios económicos e sociais para o bairro/comunidade:Benefícios económicos e sociais para o bairro/comunidade: revitalização de bairros 
e do comércio local (inicialmente pode existir relutância pela concorrência) com a 
criação de novos lugares e serviços e assim também de emprego.

Dificuldade de articulação entre produtoresDificuldade de articulação entre produtores (ex. irregularidade de presenças difi-
culta a fidelização dos consumidores).
Obrigação de aderir a um grupo de produtoresObrigação de aderir a um grupo de produtores e respeitar o funcionamento dos 
mercados.
Tempo dedicado à venda no mercado pode prejudicar o trabalho na exploração.
A sustentabilidade do mercado depende da confiança e capacidade de captaçãoconfiança e capacidade de captação 
dos consumidores…
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III - DIAGNÓSTICO
Avaliação das condições de criação de um Mercado Local de Produtores no território
Na avaliação das condições de criação de um MLP importa, antes demais, a clara definição dos objectivos 
e razões fundamentadas para a sua criação.
Para efeitos de criação de um MLP no território, consideram-se fundamentais estarem reunidas três 
condições, como representado na Fig. 1.

1 – Criação de um grupo de agricultores

A constituição do grupo que inicia o 
mercado é a etapa central. É necessário 
garantir que há partilha de valores, união e 
ação coletiva em volta do objetivo comum: 
dar vida ao mercado e garantir a sua 
sustentabilidade e crescimento. Garantir 
estas características reveste-se de maior 
importância nos anos iniciais:

·  Grupo dinamizado por agricultores reco-
nhecidos pelos pares/representantes;

·  Recrutamento de agricultores (e.g. por meio 
da mobilização de redes já existentes):

 o  Boca em boca;
 o  Rede de contactos…
·  Núcleo inicial de dimensão adequada à 

oferta e à procura.

(Por exemplo, para grandes centros, iniciar 
com 20 produtores, contando que alguns 
possam desistir, garantindo assim diversidade 
e regularidade da oferta.)

Figura 1 - Três pontos para a criação de um Mercado Local de Produtores (MLP)

· Partilha de valores 
 o  Elaboração de uma Carta/Manifesto de 

Princípios;
o  Organização de visitas dos agricultores 

entre si;
o  Organização de reuniões de preparação….

2 - Estabelecimento de uma parceria local 

·  Apoio ao projeto
É importante garantir o apoio político 
a estas iniciativas, da população, das 
associações de bairro, dos comerciantes 
locais e de outras organizações 
interessadas. Esta dinâmica permite uma 
maior aceitação e difusão do projeto. 

·  Modelo de parceria 
Exemplos: 
-  A organização agrícola em parceria direta 

com o município que administra o mercado.
-  Associação parceira local: organização local 

que faz o papel de intermediário entre o 

Condições 
para criar 

um MLP

1. 
Criação de 

um grupo de 
agricultores

3. 
Definição das 
condições de 
realização do 

mercado

2. 
Estabelecimento 

de uma 
parceria local 
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município e a organização agrícola, sendo a 
organização do trabalho estabelecida entre 
essas três entidades6.

Acordo de parceria
Descrição de desafios e objetivos 
do mercado e distribuição das 
responsabilidades entre parceiros7.

3 – Definição das condições de realização 
do mercado

· Localização
A proximidade a locais de residência, de 
local de passagem ou onde já existam 
lojas/comércio (centro das urbes) e com 
acesso facilitado (Ex. rede de transportes, 
estacionamento) e com condições para 
os produtores (ex. acesso de viaturas 
para descarga, rede elétrica e de água) 
e instalações protegidas de agentes 
climáticos são fatores determinantes para a 
dinâmica do espaço.

· Periodicidade e horário
Embora os mercados aconteçam 
frequentemente da parte da manhã (entre 
as 8h00 as 13h00) e aos sábados, podem 
ser estudadas novas dinâmicas das 
populações, como os mercados “noturnos” 
ou ”de fim de tarde” (ex: 16h-20h), que 
podem ser locais privilegiados para fazer 
compras de alimentos, já que para os 
consumidores, de saída do trabalho e de 
rumo a casa, a compra de alimentos pode 
ser uma possibilidade. 

· O “espaço do produtor”
Perante a já existência de mercado/feira na 
localidade, poderá adaptar-se o funcionamento 
já estabelecido para a dinamização de 
um MLP, por exemplo a criação de um dia 
específico em que o espaço é ocupado pelos 
produtores da região. 
Esta situação “aproveita” os consumidores 
que já se deslocam ao mercado. Qualquer 
que seja a adaptação deve garantir-se, 
sempre, a distinção entre vendedores e 
produtores. Quem compra deve conseguir, 
de forma inequívoca, identificar que está a 
adquirir um determinado produto a quem o 
produziu.

Os mercados com distinção de qualidade
Existem muitos exemplos de MLP que se 
distinguem pelo modo de produção, como, 

6 Exemplo: Câmara Municipal – apoio; Organização local – gestão, ani-
mação e comunicação; Organização agrícola – relação com os produto-
res e aplicação de regulamentos.

7 Gestão dos locais, entrada dos produtores, aplicação do regulamento 
interno, estacionamento, limpeza, comunicação, atividades, etc.

por exemplo, produtos com origem no 
Modo de Produção Biológica8. Também a 
partilha de valores da Agricultura Familiar 
e camponesa (que toca um maior número 
de produtores) permite estabelecer uma 
relação de garantia de qualidade suficiente 
para os consumidores.

Processo de criação e sustentabilidade  
de um MLP 

· A instalação
A iniciativa pode partir da autarquia, de um 
conjunto de autarquias, de um conjunto ou 
organização de produtores, de associações 
de desenvolvimento local ou de parcerias 
entre estas entidades.

Deve ter-se em conta que, segundo a 
legislação em vigor, a instalação de um 
MLP por entidades privadas está sujeita à 
apresentação de uma comunicação prévia à 
câmara municipal.

8 Para mais informação consultar: https://www.dgadr.gov.pt/sustentavel

COMUNICAÇÃO PRÉVIA À CÂMARA MUNICIPAL:
›  Identificação completa do requerente: Nome, Número de identificação fiscal e indicação da respetiva morada ou sede;

›  Indicação do local onde irá ser instalado, da periodici-dade e horário e do tipo de bens a comercializar;
›  Regulamento interno;

›  Título de utilização do domí-nio público (se necessário). 
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· Funcionamento
Requisitos:
›  Dispor das infraestruturas necessárias 

(condições de abrigo a agentes climáticos);
›  Dispor de lugares de venda delimitados e 

de dimensões, localização e característi-
cas adequadas;

›  Em mercados não exclusivos para produ-
tores locais, a área reservada ao MLP deve 
ser separada e claramente identificada;

›  Em mercados em que o modo de produ-
ção seja distinto, estes devem estar de-
vidamente separados e identificados.

· Quem pode participar?
  Pessoas singulares ou coletivas, para 
comercialização dos produtos:

 o  da produção local da sua própria ati-
vidade agrícola e agropecuária;

 o  transformados de produção própria, 
com matéria-prima exclusivamente 
resultante de produções agropecuá-
rias de origem local;

  Grupos de produtores agrícolas9 que co-
mercializem produtos agrícolas e agro-
pecuários de produção local própria. 

· Que obrigações assumem?
›  Presença do produtor/representante que 

integre a exploração;
›  Presença de um dos produtores ou de 

um representante do grupo, no caso do 
grupo de produtores agrícolas;

›  Pagamento para participação (esta si-
tuação pode afastar alguns produtores);

›  Identificação dos produtores e da explo-
ração/empresa (nome ou firma, localiza-
ção e contactos);

›  Informação sobre a qualidade, origem e os 

9 Pode resultar numa organização mais formal com a constituição de uma 
associação de produtores, com estatutos que definem o funcionamento, 
como por exemplo: quem pode ser membro?

métodos de produção utilizados (e.g. com 
certificação disponível para consulta);

›  Cumprimento da legislação aplicável 
relativa às normas de comercialização, 
e à higiene e segurança alimentar, bem 
como dos direitos dos consumidores10; 

›  No caso de produtos transformados, es-
tes devem ser produzidos em unidades 
licenciadas ou registadas.

· Regulamento interno
A experiência força a constatar que o con-
junto de conflitos ou desacordos, que po-
dem ocorrer nos MLP, devem ser regulados. 
O regulamento interno é obrigatório, afixado 
em local visível para consulta e ao qual to-
dos estão sujeitos ao cumprimento.
Normas relativas ao funcionamento:
›  Identificação dos produtos que podem ser 

comercializados e as normas de comercia-
lização11;

›  Requisitos de qualidade dos produtos e 
métodos de produção praticados;

›  Apresentação dos produtos e dos produ-
tores;

›  Periodicidade e horário de funcionamento;
›  Regras de higiene e segurança alimentar;
›  Condições de alojamento das aves e lepo-

rídeos;
›  Regras do exercício de atividades de ani-

mação, de demonstração ou de promoção 
de produtos locais;

›  Condições de participação de artesãos, 
caçadores, pescadores e floricultores;

›  Informação ao consumidor – produto, pre-
ço, publicitação do mercado;

›  Processo de admissão e exclusão dos 
produtores e critérios para atribuição dos 
lugares de venda;

›  Direitos e deveres dos produtores partici-
pantes;

›  Espaços, equipamentos, registo de ven-
das, serviços disponibilizados (apoio no 
processo de início de atividade junto dos 
serviços de finanças);

›  Regras de acesso, permanência e utiliza-
ção do espaço destinado ao mercado;

›  Procedimentos de apresentação e resolu-
ção de reclamações;

›  Procedimentos de controlo e penalizações 
aplicáveis…

10  Estão dispensados das regras de comercialização, previstas no Regu-
lamento (CE) n.º 1234/2007, do Conselho, de 22 de Outubro, os pro-
dutos abrangidos pelo artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 543/2011, 
da Comissão, de 7 de Junho, e identificados no regulamento inter-
no do mercado local de produtores a que a dispensa se aplica. Para 
mais informações consultar ainda https://www.dgav.pt/wp-content/
uploads/2021/05/Codigo-de-Boas-Praticas-de-Hortofruticolas-fres-
cos-final-aprov-20nov2015.pdf.

11  Regulamento (CE) n.º 1234/2007, do Conselho, de 22 de Outubro, que 
podem ser dispensadas, indicando quais os produtos a que a dispensa 
se aplica.
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Embora abrangente, o regulamento não 
deve ser exageradamente rígido, deve ser 
participado e adaptado ao território. Para 
informação mais completa consultar a 
secção V deste Guia.

Pontos-chave

· Gestão da oferta, garantia da procura
Para assegurar a atração de consumidores 
aos mercados, deve garantir-se uma vasta 
gama de produtos, incluindo produtos 
principais, complementares e secundários.

Produtos principais Produtos complementares Produtos secundários

vegetais carnes plantas aromáticas

fruta aves flores cortadas

ovos mel compotas

queijo conservas espirulina

pão sementes germinadas

No que respeita aos produtos principais, 
destaca-se a procura por parte dos clientes 
de legumes da época e pão, sendo que al-
guns procuram especificidades muito pró-
prias (ex. variedades antigas). Na ausência 
dos produtos referidos anteriormente desta-
que para a possibilidade de incluir artesãos 
ou podem os mercados autorizar alguma 
revenda em condições específicas. 
Para além disso, deve reforçar-se os me-
canismos de rastreabilidade, da conserva-
ção de alimentos e facilitar a distribuição 
apoiando-se em tecnologias e procedimen-
tos inovadores. 

· Superação dos primeiros anos
Pode demorar vários anos, dependendo 
da situação concreta, para que o mercado 
entre em “velocidade de cruzeiro”. Este 
período inicial é central para ganhar a 
confiança. É por isso o período em que o 
apoio dos organismos públicos será mais 
necessário.

• Apoio técnico aos produtores 
O progressivo afastamento dos serviços 
técnicos do Ministério da Agricultura, 
essencialmente os ligados à produção, 
criou uma necessidade premente nos 
Agricultores: a necessidade de um 

+ Atrativo- Atrativo

acompanhamento técnico, de proximidade 
e direcionado. Este apoio permite suportar 
um elo de maior confiança entre produtores 
e consumidores, sendo um dos pontos 
fundamentais para o sucesso. Assim, 
estruturas de proximidade, como sejam 
as associações de agricultores (exemplo) 
devem ser dotadas dos meios financeiros 
para suportarem esta necessidade.

· Metodologia de definição de preços 
O cálculo deverá ser feito a partir do preço 
de custo dos produtos e do trabalho que 
lhes está associado. Formar os produtores 
para melhor calcular o preço de custo e o 
preço de venda das suas produções pode 
ser uma medida necessária. 

Para mais detalhes, ver Secção IV. A que 
preço vender o meu produto do Guia Geral 
de Apoio à Criação de CCA.

· Dinâmica do grupo de produtores

1. Partilha de valores comuns e de equipa-
mentos (balanças, …)
Para manter um grupo de produtores unido 
é essencial que os valores comuns sejam 
reforçados e partilhados, também, com os 
consumidores.
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Importante: formalização de um contrato 
de comercialização e comunicação com os 
consumidores – p.e. incluindo painéis de 
apresentação das explorações agrícolas, 
a troca de mão de obra, um sistema de 
identificação de origem dos produtos.

2. Animação dos mercados 
A organização regular de eventos (ex. 
relacionados com a agricultura e a 
alimentação) reúne produtores e outros 
agentes em torno de uma dinâmica comum, 
beneficiando o mercado.

Importante: rotatividade dos produtores, 
individualmente ou organizados 
coletivamente, comprometem-se a 
desenvolver uma atividade em torno de um 
produto sazonal, ou para ocasiões especiais 
(e.g. Natal, aniversário do mercado).

3. Comunicação pela imprensa
Os eventos e/ou acontecimento pontuais devem 
privilegiar a divulgação através da imprensa.

Importante: arquivo com os contactos dos 
jornalistas locais (e.g. jornais municipais, 
diários regionais, imprensa especializada em 
cultura e eventos, sites), envio periódico de 
comunicados de imprensa.

4. Identificação visual do mercado
Criação de uma marca visual do mercado.

Importante: criação de logotipo, sinalização 
municipal, guarda-sóis, sacolas de compras 
ou sacolas de mercado com o logotipo do 
mercado podem melhorar essa identificação…

5.  Novos produtores = Mais visitas ao mercado
O aumento gradual do número de 
produtores aumenta o número de visitas 
dos consumidores ao mercado. Deve 
analisar-se a possibilidade de entrada de 
novos produtores, complementando o 
grupo dos produtos iniciais, considerando-
se ainda a definição de limitações ao 
número de participantes. 

MLP - Estudo de Caso realizado pela A2S

MLP da Estefânia - Sintra
O MLP 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 Estefânia12, num 
local central com muito comércio e 
transportes. 

Neste MLP, são comercializados 
sobretudo produtos hortofrutícolas 
provenientes de explorações agrícolas de 
Sintra, mas também de outros concelhos 
da região saloia.

12 Inaugurado em 25 de novembro de 1951. Funciona todas as terças, sex-
tas e sábados entre as 6h00 e as 14h00. 

EXEMPLO: 
PROCEDIMENTO DE 

ENTRADA DE UM NOVO 

PRODUTOR

1.  Formulário de inscrição 

(e.g. produções, modo de 

produção e motivação);

2.  Visita de dois produtores 

do mercado à exploração 

do candidato para acon-

selhamento.

3.  Aprendizagem da venda 

no mercado, com trans-

missão do conhecimento 

por parte dos produtores 

mais antigos, da história, 

do funcionamento do mer-

cado, do comportamento 

com os consumidores. 
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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)13 foi 
também possível obter algum apoio 
financeiro com vista à aquisição de 
toldos e bancadas, que permitiram criar 
melhores condições para o MLP.

As novas infraestruturas a par de 
iniciativas de animação14 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. Destes, 2 produtores em Modo 
de Produção Biológico  participam de 
forma assídua no mercado. Estão a ser 
contactadas organizações de agricultores 
de concelho com vista a aumentar ainda 
mais o número de produtores.

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)15.

Existe, contudo, um regulamento geral de 
funcionamento16 (revisto em 2019), que se 
aplica a todos os mercados municipais do 
concelho de Sintra.

13 Medida 10214 – Cadeias Curtas e Mercados Locais do PDR2020
14 Sintra Vegan Market:  https://www.facebook.com/SintraVeganMarket 
15  O produtor deve sempre garantir que tem na sua posse os registos de 

rastreabilidade (produtos que foram adquiridos – e.g. sementes, plan-
tas; que produtos forneceu; a quem foram fornecidos; que quantidade 
de produtos foi fornecida; em que data foram fornecidos os produtos).

16  Consultar o Regulamento dos Mercados Municipais de Sintra : https://
cm-sintra.pt/institucional/regulamentos/regulamentos-dos-merca-
dos-municipais 

REGRAS

FATORES DE SUCESSO

  Localização em zona urbana, cen-
tral, 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 produ-
tores simples e desburocratizado;

  Disponibilização de boas condições 
logísticas para os produtores.

+ info: https://mercados.sintra.pt/mercados-
municipais/mercado-municipal-estefania 
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V - ANEXO – MODELO DE REGULAMENTO 
O presente modelo pretende, pese embora obrigações legais ,  apenas ser uma inspiração para a definição 
do regulamento de um determinado mercado. Deve ter-se em conta que um regulamento para funcionar 
tem de reflectir a realidade o território, das comunidades, dos agricultores e dos objectivos do próprio 
mercado.

Artigo 1.º - Admissão de produtores no mercado
-  Candidatos (condições mínimas de acesso – ex. definição de área territorial de intervenção, respeito pela 

carta de princípios)
- Processo de candidatura
- Prazos 
- Entrada de novo produto no mercado 
- Período experimental…

Artigo 2.º - Funcionamento do mercado 
- Assiduidade (ex. custos associados à participação)
- Oferta
- Compra/revenda
- Identificação, rotulagem, licenças, autorizações
- Higienização dos espaços
- Relação com os consumidores
- Bolsas e sacos…
- Acompanhamento aos produtores
- Perfis de produtores (ex. permanente, ocasionais)

Artigo 3.º - A vida do Mercado 
- Animação
- Reuniões
- Assembleia geral…

Artigo 4.º Sistema de governança
- Agricultores responsáveis/Comissão de Mercado
- Metodologia de tomada de decisão
- Controlo/Verificação/Auditoria
- Animadores…

Artigo 5.º Exclusão de um produtor
(…)



Entidades Parceiras:

Cofinanciado:


