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Resumo 

Os mercados solidários são uma prática de economia solidária que se estreia 

timidamente em Portugal mas que surgem na vanguarda do quadro da “outra 

economia”. A partir das experiências de duas organizações precursoras desta prática 

apresentam-se os princípios e as acções inerentes aos mercados solidários. Do 

contacto pessoal com os mercados solidários reflecte-se em torno das práticas, dos 

sucessos e dos constrangimentos, no contexto da economia solidária, da animação 

sociocultural, da luta contra a pobreza e da exclusão social, da educação, e da sua 

importância enquanto metodologia de desenvolvimento local. Em conclusão explica-se 

a importância e oportunidades de uma prática económica baseada na solidariedade, 

no quadro da crise actual.   
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Introdução 

Não é difícil, logo num primeiro momento, compreender como a prática de trocas de 

produtos, que aqui se apresentam como mercados solidários, se inscreve no campo 

da economia solidária. Nem como a economia solidária é um importante contributo 

para o desenvolvimento local e para a erradicação da pobreza e da exclusão social. 

São estas dimensões que conferem um especial interesse científico, político e social a 

esta forma de economia integrada no âmbito da “outras economia”1. 

 

Esta consideração carece de esclarecimento para não se perder numa afirmação 

infundamentada. É precisamente a clarificação desta prática e das suas múltiplas 

                                            
1 Outra economia: “aquela que se apresenta como alternativa material e humana superior à 
economia capitalista.” (Laville, 2009, p. 7). 
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vertentes socioeconómicas que este artigo apresenta, através da experiência pessoal 

e das vozes participantes2 em mercados solidários.  

 

 Os mercados solidários e a economia solidária 

Falar de mercados solidários obriga a falar de economia solidária. Este conceito alude 

a uma economia que existe para além das formas dominantes da economia de 

mercado, orientadas para o lucro. Neste contexto, Jordi Estivill dá-nos conhecimento 

de várias economias. Uma economia capitalista de mercado baseada na acumulação 

de riqueza, uma economia pública, baseada na redistribuição, uma economia 

doméstica centrada na dádiva e uma “otra economía articulada en torno de la 

solidaridad” (Estivill, 2008, p. 4).  

 

Com efeito, a economia solidária ou a economia da solidariedade3 (Razeto, 1993 p. 

39) emerge do conceito e do sentimento de solidarização que confere um significado 

especial a este sistema económico. Trata-se de um conjunto de actividades que têm 

em comum a priorização da solidariedade sobre o interesse individual e o ganho 

material, manifestando-se através da socialização dos recursos produtivos e de 

critérios igualitários. A economia solidária é “uma forma solidária de economia que 

aposta na produção de bem-estar colectivo, em detrimento da acumulação de riqueza 

em poucas mãos” (Soares, 2008, p. 35).  

 

                                            
2 Os primeiros contactos com os mercados solidários experienciados pelo autor aconteceram 
em 2007 e 2008, enquanto docente na Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC). 
Inicialmente numa iniciativa curricular dinamizada pela colega Teresa Cunha, e apoiada pela 
Acção Jovem para a Paz, e depois numa parceria com a associação In Loco no projecto 
Solidariedade Cidadã. AJPaz - Acção Jovem para a Paz é uma associação sediada na Granja 
do Ulmeiro (concelho de Soure, região Centro) e com acção a nível regional, nacional e 
internacional. Tem por objecto “a construção da Paz, da Democracia, da Justiça e da Igualdade 
de Oportunidades entre Homens e Mulheres, envolvendo como forças especialmente actuantes 
a juventude, as mulheres, as comunidades locais e outras populações desfavorecidas. 
www.ajpaz.org.pt. In Loco – associação de desenvolvimento local sediada em São Brás de 
Alportel (Algarve) que tem por missão valorizar as pessoas e as organizações, qualificar o 
território de forma sustentável, promover a cidadania, apoiar o empreendedorismo e a iniciativa 
local e produzir conhecimento de apoio à intervenção. www.in-loco.pt. Solidariedade Cidadã - 
Projecto desenvolvido no âmbito da iniciativa comunitária Equal Acção de Disseminação do 
produto Animação Cidadã para a Acção Solidária, resultante da vertente social do Projecto São 
Brás Solidário. www.solidariedadecidada.org. 
3 Este termo é utilizado pelo filósofo chileno Luís Razeto no início dos anos 90 na obra 
“Educação Comunitária e Educação Popular” organizada por Moacir Gadotti e Francisco 
Gutiérrez.  
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A economia solidária é geradora de inclusão social e de identidade territorial porque é 

“estimulada por meio do engajamento cidadão em questões de interesse comum, o 

que a conduz à criação de espaços públicos de proximidade” (Laville, 2009, p.162). 

Espaços esses que contribuem para sedimentar as bases de um modelo social 

democrático e participativo, representado em quatro espaços físicos e simbólicos: 

doméstico, mercantil, público e solidário (Estivill, 200, p. 6). A economia solidária surge 

como revitalizadora da democracia porque supõe novas formas de participação e de 

projecção política (Estivill, 2008, p. 4). As diversas formas de economia solidária 

apresentam sempre um campo de relações directas e de estabelecimento de redes 

entre as pessoas, o que lhes confere um carácter humano. As pessoas são levadas a 

participar na manutenção e monitorização, ou se quisermos, na gestão, de qualquer 

uma das formas que representam a economia solidária.  

 

Observa-se nesta participação uma transformação no modo como as pessoas se 

relacionam com o seu meio socioeconómico e ambiental tornando-se um dos atributos 

mais interessantes e revolucionários desta forma de economia. Pois é nesta dinâmica 

que as pessoas deixam de lado a sua condição de pessoa consumidora para se 

apresentarem enquanto pessoa participante4. Esta característica da economia 

solidária, só por si revolucionária, tem uma importância vital na vida e no 

desenvolvimento das comunidades. É por isso que a economia solidária se tem 

tornando uma estratégia de animação sociocultural, instrumentalizada por vezes para 

gerar mobilização numa comunidade. Por todas estas razões a economia solidária 

qualifica-se, para Laville, como um actor da “solidariedade democrática” (Laville, 2009, 

p.166). 

 

Os mercados solidários surgem deste quadro de alternativas à estrangulante 

economia capitalista e aos seus infelizes resultados (que presenciamos na actual 

conjuntura de crise económica e social) no âmbito da igualdade e da justiça social. 

                                            
4 A “escada da participação” de Sherry Arnestei baseia-se num modelo de 8 graus de 
participação que evoluem em sentido ascendente, desde a Manipulação ao Controle Cidadão, 
quanto maior poder de decisão têm as populações ou os “cidadãos sem-nada”. Inspirado nesta 
tipologia e em outras teorias da participação fui observando que o exercício da cidadania na 
condição de pessoa participante acontece após o exercício da cidadania da pessoa enquanto 
consumidora, num quadro ideológico, espiritual e social, e não apenas material. Só depois de 
consumir é que os actores sociais têm condições para tomar parte e ter acção sobre o seu 
contexto social. 
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Visam uma prática de trocas quase directas entre produtos, assente em princípios e 

orientações de índole solidária nas quais as pessoas tomam parte e acção.  

     

Os Mercados Solidários, pelas experiências da Granja do Ulmeiro e de São Braz 

de Alportel 

 

Formalmente e originalmente constituídos como clubes de trocas com recurso a 

moeda social, (Soares, 2008) os mercados solidários são espaços e momentos de 

troca de produtos e de serviços com recurso a uma moeda “cunhada” pela 

comunidade cujo valor de referência é definido pelas pessoas que dela fazem parte. 

Trocando produtos com recurso a uma outra moeda as pessoas podem aceder a bens 

e serviços que não estariam ao seu alcance e podem utilizar o dinheiro oficial para 

outras finalidades.  

 

Três princípios básicos presidem a este sistema de trocas:  

• Moeda Social: A moeda social não tem valor igual à moeda oficial por esta se 

encontrar associada ao valor do barril do petróleo e às suas condicionantes 

oscilações no mercado internacional. A moeda social é valorizada tendo por 

referência um outro valor, atribuído pela comunidade participante nos 

mercados. A partir deste valor de referência estabelecem-se os preços dos 

produtos existentes no mercado. A moeda social é oferecida a todas as 

pessoas participantes desde o momento em que se inscrevem e identificam os 

produtos que terão disponíveis para troca. Cada comunidade participante 

define regras em torno da reserva de moeda social de um mercado para outro. 

No entanto a acumulação de moeda é desencorajada, a fim de garantir que a 

moeda social circule e seja utilizada na troca de produtos. De outra forma 

estaríamos a enveredar por um caminho de economia marcada pelas regras do 

capitalismo.  

• Não gerar especulação: Não se aplica a lei da oferta e da procura nos 

mercados solidários. Por isso os preços definidos mantêm-se. Este factor 

atribui a este sistema de troca um carácter realmente solidário, uma vez que 

não se baseia na maximização do lucro e tem como objectivo o escoamento 

dos produtos em direcção a quem necessita, evitando também a acumulação, 

quer de produtos, quer da moeda social.  



 

  
  página 5 de 15 

• Ser Prossumidor: O princípio que em muito contribui para a diferenciação deste 

sistema inscreve-se no conceito de prossumidor. Qualquer pessoa que deseje 

ser consumidora neste tipo de mercados terá de ser ela também produtora. 

Este princípio não só torna as pessoas participantes como equilibra os pratos 

da balança do consumo e da produção, contrariando a realidade económica 

tradicional que assenta fundamentalmente no consumo e que tem 

demonstrado resultados desastrosos, do ponto de vista social. Assim, os 

mercados apresentam uma grande diversidade de produtos e de serviços, 

tornam-se experiências pedagógicas, de desenvolvimento pessoal e 

proporcionam também momentos de convívio e de participação da 

comunidade.  

 

A preparação e a realização dos mercados solidários exige uma organização atenta e 

militante. Os princípios fundamentais dos clubes de troca com moeda social não 

podem nunca ser esquecidos e têm de ser conscientizados5 pelos participantes.  

 

Para organizar um mercado social é necessário, à partida, um grupo diversificado de 

pessoas interessadas em trocar bens e serviços entre si. Para além deste pressuposto 

inicial é exigida uma multiplicidade de tarefas: 

• Levantamento dos produtos ou serviços oferecidos; 

• Escolha de um espaço com boas condições; 

• Marcação de datas e horários para funcionamento do mercado; 

• Criação de áreas para exposição dos produtos ou para prestação dos serviços; 

• Criação e preparação da moeda social; 

• Constituição de uma equipa de organização e apoio ao funcionamento do 

mercado e dos prossumidores; 

• Definição de uma estratégia de animação que conduza pedagógica e 

atractivamente a realização do mercado, desde a sua abertura ao seu término, 

passando por um momento de avaliação;  

                                            
5 Conscientização é um termo utilizado pelo pedagogo brasileiro Paulo Freire, conceito central 
na sua filosofia da educação. Remete para uma consciência crítica activa e para um 
conhecimento activo que se vai desvendando gradualmente perante uma realidade. Tem um 
sentido mais forte do que a palavra consciencialização, uma vez que implica a acção de tomar 
parte na realidade envolvente. 
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• Elaboração de um jornal onde conste informação sobre o mercado, os produtos 

e serviços, e seus prossumidores;  

• Realização de um encontro prévio com as pessoas interessadas para partilha 

dos princípios e definição de algumas essenciais ao mercado, assim como do 

nome e valor de referências da moeda social;  

• Criação de um banco central que disponibiliza a moeda social aos 

prossumidores inscritos, no início do mercado, e a recolhe no final.  

(Soares, 2008, p. 35-40).  

 

Este elenco de tarefas é fundamental na realização de mercados solidários. Delas 

depende o sucesso do mercado e a compreensão que os participantes terão desta 

forma de trocas de bens e serviços, assim como a sustentabilidade dos mesmos.  

 

Os mercados solidários contemplam uma componente de animação sociocultural e 

uma componente pedagógica. Os testemunhos das organizadoras e organizadores de 

mercados solidários da AJPaz e da IN Loco conduzem a esta conclusão com 

exemplos das suas práticas. Adoptando uma moeda social denominada “Granjas” os 

mercados realizados pela AJPaz na Granja do Ulmeiro (no concelho de Soure e a 20 

Km de Coimbra) têm contado com actividades culturais como a actuação de ranchos 

folclóricos, oficinas de animação para crianças, merendas sociais, jantares de 

convívio, ilusionismo, fados e contos de estórias. Na Serra Algarvia, em São Braz de 

Alportel (cerca de 15 Km a norte de Faro) a In Loco, organizadora, até hoje, de sete 

mercados solidários, refere a importância da prospecção inicial, percebendo o que as 

pessoas podem oferecer como produtos ou serviços. Já depois de inscritas as 

pessoas interessadas e identificados os produtos de oferta e as expectativas de 

procura, foi escolhido, no Algarve, o nome da moeda social como “Solidários”. 

Independentemente do nome a importância está no facto de que a moeda social e o 

seu valor são atribuídos pela comunidade que participa no mercado. A participação 

das pessoas neste e noutros processos dos mercados solidários confere a esta prática 

económica uma dimensão própria no quadro do desenvolvimento comunitário por 

deixar que sejam as pessoas as protagonistas, actores e actrizes, de um caminho de 

mudança.   

 

Contudo, por vezes a novidade da actividade intimida muita gente mas “os receios 

face ao inédito dissipam-se na acção e as respostas só podem ser encontradas à 
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medida que se percorre o caminho” (Soares, 2008, p. 41). Esta dificuldade na 

mobilização inicial das pessoas pode-se até prolongar se as mesmas não entenderem 

os princípios e as vantagens dos mercados solidários. Por isso, não querendo 

desvirtuar a natureza etnográfica destas práticas, a In Loco preferiu confiar na 

capacidade para conquistar as pessoas à medida que ia realizando futuros mercados 

solidários. Envolveu, assim, pessoas da comunidade, de organizações locais e 

também do corpo docente da escola secundária. Uma curta dramatização foi 

apresentada com vista a explicar a “função do dinheiro enquanto instrumento 

facilitador das trocas e a funcionar como um momento lúdico de abertura do Mercado” 

(Soares, 2008, p. 42). O objectivo não era apenas realizar mas principalmente 

envolver as pessoas enquanto agentes de desenvolvimento local, compreendendo a 

natureza e potencialidades deste sistema de trocas. Da avaliação feita com as 

pessoas no final do mercado foi reconhecido o potencial e o interesse em prosseguir 

com novas edições. 

 

A avaliação e a reflexão sobre os mercados são obrigatoriamente uma constante 

preocupação. A avaliação, que se processa após o término de cada mercado, deve ter 

também um carácter lúdico. Geralmente recorre-se a técnicas de animação e à arte e 

criatividade dos organizadores para que concebam uma forma de avaliação simples 

mas credível, séria mas descontraída. Uma avaliação em que as pessoas participem e 

façam ver o sucesso ou insucesso de cada mercado.   

 

Também a reflexão prévia sobre a organização de cada mercado e dos futuros 

mercados é um aspecto importante. Com esta preocupação os mercados da Granja do 

Ulmeiro têm sido antecedidos pela realização de encontros que “servem para debater 

e construir comunitariamente a metodologia de trabalho e começar a introduzir 

processos de mudança” (Frade, 2008, p. 112). Nestes momentos as pessoas colocam 

questões, levantam problemas, apresentam possíveis soluções, tecem observações 

críticas e dialogam, de forma interessada, sobre o futuro dos seus mercados.   

 

A realização de mercados solidários na Granja do Ulmeiro e também dos que a AJPaz 

iniciou em Coles de Samuel (concelho de Soure) é, actualmente, uma realidade para a 

população de ambas as localidades, da qual fazem parte como organizadores. Desde 

2006 a AJPaz esteve envolvida na realização e/ou apoio a vinte mercados solidários 

em diversas localidades da região Centro de Portugal. “Ao longo deste processo, o 
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Mercado Solidário foi identificado como um espaço alternativo de encontro entre as 

pessoas, de troca de experiências, algo nunca visto, permitindo estar em comunidade” 

(Frade, 2008, p.115). A moeda social na Granja tem agora um valor muito maior para 

as pessoas do que apenas o que lhe é atribuído nos mercados e fortaleceu o 

sentimento de pertença à comunidade. “Ao mesmo tempo começam a perceber que a 

moeda “Granjas” lhes dá a oportunidade de ter outros bens e serviços e, como tal, 

precisam de trazer mais produtos” (Frade, 2008, p. 115). Por seu lado a In Loco tem 

protagonizado um papel essencial na disseminação desta prática, promovendo a 

aprendizagem sobre mercados solidários através da formação de futuros agentes 

educativos. Deste trabalho, realizado em parceria com escolas de educação do ensino 

politécnico e universitário, tem resultado não só a experimentação, reflexão e 

realização periódica de mercados solidários por todo o país, como também a 

promoção de práticas a eles associadas. Exemplo disto é o início da produção e do 

ensino prático de agricultura biológica na Escola Superior Agrária de Santarém.  

 

Ao longo de quatro anos, e sete edições diferentes de mercados solidários, a In Loco 

aprendeu que, realmente, o caminho de uma iniciativa desta natureza é feito pelas 

pessoas e que a aprendizagem é contínua. Os momentos menos felizes foram 

marcados pelo cruzamento de práticas clássicas capitalistas, como a reserva de 

produtos que condicionou a dinâmica do mercado, e pela vontade de alguns 

participantes em acumular moeda social de um mercado para o outro. No entanto, as 

experiências de convívio transpuseram estas e outras dificuldades e tornaram os 

mercados solidários de São Brás de Alportel num acontecimento colectivo embebido 

de grande uma diversidade de actores locais que promovem o desenvolvimento 

comunitário.     

 

 

Reflexões em torno das práticas 

 

Se o contacto próximo com a organização de mercados solidários é, em si, 

memorável, maior significado têm as experiências como prossumidor. É esta 

condição que permite a participação activa num clube de trocas como os 

mercados solidários. 
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A participação como prossumidor pode-se dar em duas vertentes: disponibilizando um 

produto ou disponibilizando um serviço.  

Os produtos podem ser diversificados, desde artesanato a produtos da terra. É 

possível levar para um mercado cerca de três ou quatro quilos de azeitonas e trocar 

por uma série de produtos de artesanato, fruta e legumes, bolos para saciar a fome, 

prendas para o Natal ou por um serviço de medição da tensão. 

Os serviços são variadíssimos, desde massagens e medida da tenção a serviços fruto 

da criatividade de cada pessoa como um serviço de ideias e soluções para apoio à 

resolução de problemas pessoais e académicos, como foi o caso de uma experiência 

ocorrida num mercado da ESEC. Neste caso consistia em apoiar outros 

prossumidores a encontrar ideias ou soluções para problemas académicos ou 

pessoais. Pedindo-lhes que escrevessem o seu problema, avançava-se depois com 

ideias em torno de uma possível resolução, tornando-se a certa altura um processo 

conjunto entre o cliente e o fornecedor do serviço. Descrevo esta experiência por 

permitir ilustrar um exemplo de um serviço simples que facilmente poderá ser 

adaptado a outras realidades e disponibilizado noutros clubes de troca com recurso a 

moeda social. Criando o seu próprio serviço torna-se relativamente fácil a participação 

de qualquer pessoa num mercado solidário. E, quem sabe, responde-se assim a uma 

necessidade sentida por outras pessoas.  

 

As trocas que se efectuam nos mercados solidários permitem o escoamento de 

excedentes e a troca de saberes. E acontece num quadro alternativo à tradicional 

compra e venda em vez de ambos os intervenientes na troca têm de gastar dinheiro a 

adquirir o produto ou o serviço. Esta troca com moeda social contribui claramente para 

a diminuição dos gastos financeiros, sentido de forma muito significativa em famílias 

com rendimentos reduzidos. Neste sentido os mercados solidários são ferramentas na 

luta contra a pobreza e na promoção da inclusão social, traduzido no facto de uma 

pessoa poder ter acesso a serviços que à partida não tem acesso devido às suas 

condições económicas.  

 

Nas experiências que de participação em mercados solidários aqui reportadas foi 

notório o ambiente de festa, de convívio e de animação que caracterizou cada um dos 

mercados. Na ESEC a escola encheu-se de um clima festivo e de uma ansiedade 

geral antes do começo do mercado. Os inícios dos mercados foram marcados por 

momentos de animação na qual, uma das vezes, foi dramatizada uma conhecida 
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estória sobre o ciclo de uma nota de dinheiro que, afinal, era falsa6. Nestas alturas 

houve sempre a preocupação de passar uma mensagem pedagógica e ideológica 

orientada para a educação para o consumo. Este momento de animação agregou os 

participantes no mercado de forma a se encontrarem, a partilharem um momento e 

uma mensagem em comum. Foi um meio de as pessoas se conhecerem antes de se 

tornarem prossumidoras em actividade.  

 

Esta dimensão comunitária dos mercados solidários contempla também as 

assembleias comunitárias. São espaços de partilha de informação, avaliação e de 

reflexão sobre os mercados solidários realizados ou a realizar naquele contexto 

territorial. Nesses momentos são igualmente repensadas e reformuladas regras para 

que as mesmas se adequassem à comunidade participante. É um momento em que 

cada participante pode partilhar a sua opinião e propor alterações tomadas como 

convenientes ao melhor funcionamento dos mercados, adaptando-se ao contexto 

social de cada comunidade.  

 

Nestas experiências, o final dos mercados solidários foi marcado com a realização de 

um momento cultural que assinalasse o culminar da actividade de trocas e que 

prolongue o convívio entre as pessoas. Mas se o carácter festivo dos mercados 

solidários é um marco significativo, poderá, por outro lado, contribuir para o desvirtuar 

da representação da comunidade face a esta prática solidária. Na avaliação e na 

reflexão sobre as práticas este factor foi evidenciado, gerando no entanto, uma 

preocupação que recai sobre a representação folclórica que os participantes possam 

ter destas práticas, em oposição à vertente educativa de consciência económica que 

se pretende que os mesmos adquiram. Põe-se então a pertinente questão: serão os 

mercados solidários sentidos como folclore ou como recurso?  

 

O perigo da folclorização7 de uma prática alternativa desta natureza é uma constante. 

Tendo em conta o carácter contra-natura de uma economia baseada na solidariedade, 

                                            
6 "La Dame de Condé". Estória da nota falsa de André-Jacques Holbecq in: Un regard citoyen 
sur l'économie. Sortir de la "pensée unique". Edições Yves Michel, 2002, ISBN 2 913492 11 8.   
7 Esta ideia e preocupação foi encontrada durante as reflexões sobre as práticas de mercados 
solidários na ESEC e foi explorada no relatório de estágio das alunas Ana Ponce de Leão e 
Maria Luísa Carvalho, actuais técnicas superiores de Animação Socioeducativa. O relatório 
integral está disponível on-line no site do projecto Solidariedade Cidadã. 
http://www.solidariedadecidada.org/documentos/documento15.pdf 
 



 

  
  página 11 de 15 

inserida num contexto macro de uma sociedade capitalista, as pessoas encaram esta 

prática de economia solidária como um momento de lazer. Não se pode esperar que 

as pessoas, habituadas às práticas e lógicas capitalistas, se rendam facilmente aos 

princípios da economia solidária (Leão, 2007, p.35).  

 

Esta é uma realidade absoluta e notória nas assembleias de mercado ou nas 

conversam colaterais. E, principalmente, em algumas acções instintivas e tentações 

de subverter os princípios dos mercados solidários em actos rentáveis. Exemplo disto 

são as tendências de acumulação de moeda social e de subida de valor dos produtos 

conforme a escassez do mesmo. Aspectos que merecem toda a atenção de quem se 

aventura por esta outra economia e que não muito dificilmente podem ser corrigidos, 

com uma atitude educativa e positiva.  

 

Mas há também quem compreenda já a utilidade de um mercado solidário e que o 

aproveite para adquirir produtos ou serviços que habitualmente não possuam ou aos 

quais não tenham acesso, que precisam ou que lhe dão satisfação.  

 

O carácter comunitário dos mercados solidários é uma realidade e com ele surge, 

evidentemente, um lado festivo e popular, muito necessário à congregação das 

pessoas em torno de uma nova e diferente acção. É à educação que cabe o desafio 

de equilibrar o folclore atractivo dos mercados com dimensão socioeconómica séria e 

de alternativa à economia capitalista (Leão, 2007, p. 38). Um desafio centrado numa 

educação e numa aprendizagem conjunta que conferem aos mercados solidários uma 

outra dimensão, e responsabilidade.  

 

Conclusões – A fechar o mercado solidário 

Vimos como os mercados solidários são uma prática que se estreia em Portugal e 

como as suas potencialidades lhe atribuem dimensões diferentes e complementares. 

Recordemos: a dimensão da luta contra a pobreza e exclusão social; da animação 

sociocultural e do desenvolvimento local; a dimensão comunitária e da participação; e 

a dimensão educativa. Os mercados solidários apresentam ainda potencialidades que 

vão ao encontro do desenvolvimento pessoal e da construção de redes sociais. São 

estas dimensões que reforçam o carácter alternativo da economia solidária na procura 

de uma economia mais humanizada, perante a actual crise que atravessamos.  
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Segundo George Soros, no Fórum Económico Mundial de 2010, em Davos, refere que 

“a actual crise é uma super bolha, gerada pelo próprio sistema ao fim de 25 anos a 

gerar bolhas menores sem ser capaz de as combater com eficácia.”8 Soros refere-se 

às facilitações da banca face a empréstimos e a negócios de alto risco, à demasiada 

confiança na economia de mercado e a uma cegueira por uma “ideologia 

fundamentalista de mercado que os levou a pensar que os mercados devem ser 

operados com pouca rigidez.”9  

 

Efectivamente, a crise proveniente da banca e do terreno da finança gerou uma crise à 

escala mundial que aprofunda a divisão entre as oportunidades para pessoas e povos 

ricos, e para pessoas e povos pobres. Com isto dá-se o alastramento da pobreza e 

das “exclusões sociais” (Costa, 2007) produtoras, elas próprias, de novas formas de 

pobreza e de exclusão, consoante os diversos cenários sociais. Neste quadro têm 

surgido preocupações que incitam a uma política de luta contra a pobreza e de 

promoção da inclusão social mais participativa, assente na tomada de decisão a nível 

local. Tem sido referido, a este respeito, a necessária “ingerência neste campo de uma 

outra série de dinâmicas resultantes de uma acção cívica e solidária com origem num 

processo ascendente, da sociedade civil para o Estado” (Monteiro, 2004, p. 61) 

protagonizada pelos actores sociais e organizações locais da economia social. 

Realmente, estas têm-se afirmado e sido reconhecidas como potências do 

desenvolvimento local, tornando-se parceiras de projectos de desenvolvimento 

integrado que visam a sustentabilidade económica, ambiental e social. Medidas desta 

natureza participativa são já visíveis em iniciativas políticas que tendem a atenuar o 

centralismo e a fortalecer as acções de base local10. Por isso é possível prever um 

cenário propício à criação de alternativas à economia capitalista através da acção das 

organizações da economia social, da educação dos actores locais e da animação 

sociocultural dos territórios. Neste sentido pode-se afirmar que a crise actual reforça 

os mercados solidários porque são forçosamente necessárias alternativas criativas 

para a sobrevivência das populações mais pobres e mais afectadas. 

 

                                            
8 Exame Expresso. http://aeiou.expresso.pt/crise-actual-e-resultado-de-uma-super-bolha-diz-
george-soros=f560645. 28 Janeiro 2010.  
9 Idem.  
10 Por exemplo, o Projecto Solidariedade Cidadã e o Projecto São Brás Solidário foram 
desenvolvidos no âmbito da iniciativa Equal.  
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Através de aspectos das experiências levadas a cabo por duas organizações não 

lucrativas e de desenvolvimento local compreendemos como se caracterizam os 

mercados solidários e o que é necessário à sua implementação. Compreendemos 

também as dificuldades e os resultados conseguidos. Pretendeu-se abrir a reflexão 

sobre aspectos críticos e de sucesso que contornam os mercados solidários e como 

se fazem estas trocas por cá, nas terras portuguesas.     

 

Para além de tudo o que poderá representar um mercado solidário numa pequena ou 

grande comunidade, eles são, essencialmente, um instrumento educativo, e de 

animação territorial, de mudança de mentalidade em relação à forma de vida 

contemporânea baseada no consumo exacerbado. Os mercados solidários conferem 

uma nova forma de estar social e comunitária e são uma aposta de desenvolvimento. 

“As pessoas envolvidas ajudam-se mutuamente, procuram uma justa distribuição do 

lucro e promovem a participação activa de todos os elementos, com vista a um 

funcionamento social solidário e democrático” (Soares, 2008, p.35).  

 

As trocas que por cá se fazem são assim, ainda tímidas mas repletas de entusiasmo e 

de reflexões, ambicionando uma troca ainda maior e mais arrojada. Uma mudança de 

paradigma económico e social onde se cambie o actual modelo por um modelo de 

economia plural11 onde outras economias possam existir e conviver. Simplesmente, 

uma troca em que todos ganham.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
11  Co-existência de diversos sistemas económicos. Ideia que tem sido referida e defendida 
pelo Professor Doutor Rogério Roque.  
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