
 

BOAS PRÁTICAS NACIONAIS: FICHA –

ESTUDO DE CASO: “Quintais nas Praças do Pinhal”

local num território de baixa densidade

   1

 

1. PROMOTOR: Pinhal Maior - Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul

2. LOCALIZAÇÃO: Pinhal Interior Sul

Rei 

3. ENQUADRAMENTO: Pretendia

explorações familiares, facilitando o escoamento dos seus produtos, num território 

fortemente marcado pela interioridade, e ganhou vida em novembro de 2012, com a 

realização da primeira edição destes mercados, na Sertã.

Desde então, esta ida dos «quintais até às praças do Pinhal» tem vindo a suceder

de forma rotativa nos concelhos do Pinhal Interior Sul

4. OBJETIVOS GERAIS: Escoar os excedentes que provêm da agri

cinco concelhos, contribuindo para aumentar o rendimento dos pequenos produtores, 

desenvolver uma dinâmica de emprego local e promover 

5. BREVE DESCRIÇÃO: Os mercados são 

parceria com os municípios dos cinco concelhos

mês e neles são comercializados 

território (fruta, produtos hortícolas, mel, a

artesanato.  

Os produtores podem participar nos mercados dos diferentes concelhos

Os preços são concertados entre os produtores no início de cada mercado.

Os produtos são pesados numa balança comum.

O programa dos Quintais inclui

sobre produção biológica ou 

Em 2018, a Pinhal Maior iniciou o projeto complementar “

conversão para a agricultura biológica, 

biológicos.  

6. RESULTADOS: Os Quintais são uma iniciativa consolidada

a 75.ª edição. Os excedentes agrícolas familiares têm sido em boa parte escoados e os 

rendimentos daí resultantes têm levado a maior parte dos produtores a repetir a sua 
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Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul

Pinhal Interior Sul: concelhos de Mação, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã

retendia-se encontrar formas de apoiar os pequenos produtores e as 

facilitando o escoamento dos seus produtos, num território 

marcado pela interioridade, e ganhou vida em novembro de 2012, com a 

da primeira edição destes mercados, na Sertã.  

Desde então, esta ida dos «quintais até às praças do Pinhal» tem vindo a suceder

os concelhos do Pinhal Interior Sul. 

scoar os excedentes que provêm da agricultura familiar praticada nestes 

cinco concelhos, contribuindo para aumentar o rendimento dos pequenos produtores, 

desenvolver uma dinâmica de emprego local e promover a atratividade do território.

mercados são organizados pelo Grupo de Ação Local

parceria com os municípios dos cinco concelhos, realizam-se no segundo domingo de cada 

são comercializados os produtos agrícolas sazonais e transformados produzidos no 

fruta, produtos hortícolas, mel, azeite, vinho, queijo, pão, produtos de salsicharia

participar nos mercados dos diferentes concelhos. 

Os preços são concertados entre os produtores no início de cada mercado. 

Os produtos são pesados numa balança comum. 

Quintais inclui atividades de animação e, por vezes, ações de

 alimentação saudável. 

Em 2018, a Pinhal Maior iniciou o projeto complementar “Bio Berço da Lusitânia”

conversão para a agricultura biológica, apoiando a produção e comercialização d

uma iniciativa consolidada. Em janeiro de 2019, Vila de Rei acolheu 

s excedentes agrícolas familiares têm sido em boa parte escoados e os 

rendimentos daí resultantes têm levado a maior parte dos produtores a repetir a sua 
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Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul 

Nova, Sertã, Vila de 

encontrar formas de apoiar os pequenos produtores e as 

facilitando o escoamento dos seus produtos, num território 

marcado pela interioridade, e ganhou vida em novembro de 2012, com a 

Desde então, esta ida dos «quintais até às praças do Pinhal» tem vindo a suceder-se com êxito, 

cultura familiar praticada nestes 

cinco concelhos, contribuindo para aumentar o rendimento dos pequenos produtores, 

a atratividade do território. 

de Ação Local Pinhal Maior em 

no segundo domingo de cada 

sazonais e transformados produzidos no 

zeite, vinho, queijo, pão, produtos de salsicharia) e 

atividades de animação e, por vezes, ações de sensibilização 

Bio Berço da Lusitânia”, de incentivo à 

produção e comercialização de produtos 

. Em janeiro de 2019, Vila de Rei acolheu 

s excedentes agrícolas familiares têm sido em boa parte escoados e os 

rendimentos daí resultantes têm levado a maior parte dos produtores a repetir a sua 
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participação. Estes são, em média

locais e regionais. A iniciativa ganhou notoriedade e tornou

7. FONTE DE FINANCIAMENTO: Ação “Funcionamento e Animação” dos Grupos de Ação Local, da 

Medida LEADER, integrada nos Programas de Desenvolvimento Rural.

8. LIÇÕES APRENDIDAS 

9. CONTATOS: telefone: +351 274 600 130

10. FONTES E INFORMAÇÃO ADICIONAL: 

11. IMAGEM E/OU VÍDEO disponíveis

http://www.youtube.com/watch?v=MAX68dmISJc

“Bio Berço da Lusitânia” 

 

 
 
Elaboração: Ilhéu, Maria José (2019): milheu@dgadr.pt
Data: janeiro de 2019 
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em média, 50 por evento. Tem havido boa adesão dos consumidores 

onais. A iniciativa ganhou notoriedade e tornou-se imagem de marca do território.

Ação “Funcionamento e Animação” dos Grupos de Ação Local, da 

Medida LEADER, integrada nos Programas de Desenvolvimento Rural. 

274 600 130; e-mail: geral@pinhalmaior.pt 

E INFORMAÇÃO ADICIONAL: https://www.facebook.com/osquintaisnaspracasdopinhal/

disponíveis:  

http://www.youtube.com/watch?v=MAX68dmISJc 
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Tem havido boa adesão dos consumidores 

se imagem de marca do território. 

Ação “Funcionamento e Animação” dos Grupos de Ação Local, da 

https://www.facebook.com/osquintaisnaspracasdopinhal/ 


