
Um Mercado de Trocas para Faro



O que são os Mercados de Trocas

São espaços em que as pessoas podem trocar entre 

si produtos, bens ou serviços.

Os mercados de trocas são um dos instrumentos Os mercados de trocas são um dos instrumentos 

possíveis de utilização para combate às situações 

de vulnerabilidade social, para sensibilizar as 

populações para consumos mais sustentáveis e 

como uma forma complementar à actividade 

económica convencional. 



Local

Largo da Madalena, Faro



A periodicidade

a)  O Mercado será mensal

b)  Terá lugar no 1º domingo de 

cada mês

c) Funcionará de manhã das 10h c) Funcionará de manhã das 10h 

às 13h

O 1º terá lugar no dia 3 de Julho!



O sistema de trocas

Troca directa entre os participantes. Para a 

participação não é necessário fazer 

marcação prévia.



As condições logísticas

Cada participante deverá responsabilizar-se 

por levar tudo o que necessitar (banca, 

panos, expositores, cadeira…).panos, expositores, cadeira…).



O que se troca

Podem ser trocados: 

1. Bens auto-produzidos (alimentares ou de produção artesanal) ou 
reutilizáveis;

2. Serviços (prestados individualmente ou colectivamente);

3. Tempo (quem considerar não ter nada para trocar poderá, assim 
mesmo participar, ajudando na organização do evento fazendo 
trocas directas com os restantes participantes) 

A Organização reserva-se o direito de recusar alguns objectos 
apresentados para troca pelo seu estado precário ou origem 
duvidosa.

Na impossibilidade dos serviços serem efectuados no local poderão os 
mesmos vir a serem prestados noutro local se assim acordado entre 
os participantes.

As trocas serão da inteira responsabilidade dos envolvidos. 



Avaliação

No final de cada mercado todos os 

participantes são convidados a fazer 

uma avaliação do mercado de modo a 

melhorar o funcionamento em situações melhorar o funcionamento em situações 

futuras.



Para participar

Qualquer entidade pode participar no Mercado –

para isso basta aparecer! Podem fazê-lo a título 

de representação colectiva, mas também através 

da mobilização individual dos seus beneficiários.da mobilização individual dos seus beneficiários.

Caso alguma entidade queira participar na 

organização do Mercado poderá contactar o 

Glocal.



Contactos Glocal

Email: glocalfaro@gmail.com

Facebook: 

https://www.facebook.com/pages/Glocal-

Faro/151497441548846Faro/151497441548846

Coordenação: 916 067 390


