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“BOAS PRÁTICAS” DE CCA, NA MODALIDADE 
MERCADO LOCAL DE PRODUTORES, em 

Portugal 
 
 

Mercado Municipal de Montemor-o-Novo  

 

 

Este número pode variar entre 3ª a 6ª feira, sendo o sábado o dia de maior participação, estimando-se a presença 
de cerca de 80-100 consumidores 

 

CONTEXTO  
 
O mercado municipal desempenha funções de abastecimento da população e de escoamento da pequena 
produção agrícola, através da realização de atividades de comércio a retalho de produtos alimentares. A CM 
Montemor-o-Novo fez um levantamento/identificação dos pequenos produtores existentes no concelho, 
assegurando uma diversidade de oferta aos clientes que lhes permite desenvolver um conjunto de tarefas e 
atividades num espaço multifacetado dotado de estacionamento adequado, bem como a garantia da compra de 
produtos de qualidade, da região, e apoio ao desenvolvimento da economia local 
 
 
 

PROMOTOR  
Câmara Municipal de Montemor-o-Novo 
 

LOCALIZAÇÃO  
Centro de Montemor-o-Novo 
Praça Professor Bento Jesus Caraça, próximo do quartel dos Bombeiros Voluntários, sujeito a remodelação no 
âmbito do P.E.D.U. – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (reabriu no dia 5 de Dezembro de 2020). 
 

PÚBLICO-ALVO  
O Mercado destina-se ao comércio de produtos alimentares derivados da Agricultura Familiar de agricultores do 
concelho de Montemor-o-Novo, aos habitantes e visitantes do concelho.  

 

TIPO DE PRODUTOS  
Cebola-roxa, produtos agrícolas de época, produtos transformados (compotas), vinhos e licores, mel, bolota e 
derivados, cogumelos… 
 

N.º DE PRODUTORES  
Cerca de 10-15 produtores  
 

N.º DE CONSUMIDORES   
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OBJETIVOS  

• Promover e valorizar os produtos e os recursos endógenos; 

• Melhorar o rendimento dos agricultores;  

• Preservar determinado modo de vida e a cultura de um povo; 

• Fixar a população rural; 

• Preservar e fomentar a biodiversidade e a resiliência dos territórios.   

 
 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 
 
Mercado local de produtores, no qual participam produtores (e 
produtos) do concelho de Montemor-o-Novo. O mercado tem 
periodicidade semanal, de Terça a Sexta-Feira, das 8h às 14h, e 
Sábado, das 7h às 13h (Domingo e Segundas-feiras está 
encerrado). Este horário permite tocar uma ampla gama de 
consumidores e garante o escoamento às produções. 

Foi feita uma recente remodelação no mercado com o objetivo de 
criar mais condições aos produtores e criar um ambiente mais 
favorável para que esses produtores locais pudessem vender os 
seus produtos de qualidade. 

A ocupação de qualquer banca/terrado/espaço está condicionada ao pagamento das respetivas taxas, sendo o 
mesmo efetuado em função da área (m²) e da forma de pagamento (trimestral, semestral e anual). Os produtores 
trazem o produto para vender, porém têm que cumprir com as regras do mercado. A média de idades dos 
produtores ronda os 45 anos, sendo que a grande maioria tem idades superiores a 55 anos. 

 
Tem-se assistido a uma procura crescente de consumidores por produtos locais. Uma das vantagens apontadas 
pelos produtores do mercado de Montemor-o-Novo é a de que os seus produtos, para além de serem mais 
saborosos e saudáveis, apresentam, em geral, pegada ecológica menor, isto é, são menos nocivos para o 
ambiente, utilizam menos energia para transporte e têm uma influência extremamente positiva na regeneração 
das economias locais e, direta ou indiretamente, em todo o sistema social e no bem-estar de consumidores 
 
O mercado é também um centro e elemento importante do 
ponto de vista da implementação da Estratégia Alimentar do 
concelho, que unifica a promoção do desenvolvimento da 
economia local, a preservação dos recursos naturais e culturais, 
a sustentabilidade alimentar do concelho. Através desta 
estratégia, entidades, associações, empresas e cidadãos 
partilham conhecimentos, experiências e promovem e 
consolidam iniciativas/projetos. Têm uma estratégia de 
comunicação dedicada aos consumidores de forma a estabelecer 
uma ligação de confiança e animam o mercado com iniciativas 
diversificadas ao longo do ano. 
 

PERSPETIVAS  
 
- Promover práticas de consumo mais sustentáveis, dando 
destaque a produtos locais e a circuitos curtos  
- Compreender a produção, transformação, comercialização, 
segurança e saúde alimentares e os comportamentos de 
consumo 
- Valorizar e incentivar a venda coletiva das produções locais. 


