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MOÇÃO 

 

CRIAÇÃO DE UMA REDE MUNICIPAL DE FEIRAS ESPECIALIZADAS EM VENDAS EM 

SEGUNDA MÃO, TROCAS E DESTRALHES 

Considerando que: 

 

1 - Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), “constituem pilares para uma sociedade moderna e equilibrada, 

capaz de gerar emprego e riqueza, respeitando, em simultâneo, a natureza e os direitos 

humanos” definem 17 grandes objetivos, a atingir em 2030, sendo que o n.º 12 prevê que 

se garanta padrões de produção e consumo sustentáveis, e uma das métricas para este 

alcance passa pela redução substancial da geração de resíduos por meio da redução, 

reciclagem e reutilização,1 

 

 

2 - É uma tendência crescente a nível mundial a aquisição de artigos em segunda mão, em 

todos os grupos etários; esta tendência é motivada pelo consumo consciente e 

sustentabilidade ambiental, pois através da reutilização contribui-se para a preservação 

de recursos naturais e diminuição da pegada ecológica; 

 

3 - Dos artigos transacionados em segunda mão (eletrónicos, mobiliário, têxteis, artigos 

infantis, etc.), o segmento que mais se destaca é o do vestuário, mercado que cresce 

 
1 https://www.ods.pt/ 
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ininterruptamente desde 20122; segundo a Global Data, só em Portugal, 64% das 

mulheres admite já ter comprado produtos de beleza e roupas usadas;3  

 

4 - Os grupos de trocas são uma realidade crescente, requisitados sobretudo para artigos 

de utilização limitada por um período de tempo, como livros e artigos infantis (roupas, 

brinquedos, puericultura, etc.); 

 

5 - No município de Mafra existem diversos grupos dedicados às vendas em segunda mão 

e trocas, dos quais se destacam: 

• Feira de Mafra (vendas, compras e trocas): 15,8 mil membros 

https://www.facebook.com/groups/feirademafra   

• Marketplace Mafra: 2,2 mil membros 

https://www.facebook.com/groups/292538361468971 

 

6 - O destralhe é outra grande tendência, muito presente nas redes sociais, em que os 

membros de cada grupo doam a outros artigos que já não querem, não usam ou não 

precisam, mas que estando em boas condições, podem ganhar uma nova vida junto dos 

que os recebem;  

 

7 - Localmente destacam-se os seguintes grupos de destralhe: 

• Destralhe Mafra: 5,3 mil membros 

https://www.facebook.com/groups/odestralhedemafra 

 

• Desapegue destralhando – Mafra e arredores: 1,5 mil membros 

https://www.facebook.com/groups/284822485906388 

 

 
2 https://marketeer.sapo.pt/mercado-de-roupa-em-segunda-mao-vai-duplicar-para-45-mil-milhoes 
3 https://mood.sapo.pt/comprar-em-segunda-mao-um-caminho-para-um-mundo-mais-sustentavel/ 
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8 - Perante a crise económica que vivemos, muitas famílias recorrem a estas iniciativas 

para minimizarem a perda de rendimentos; 

 

9 - O concelho de Mafra tem uma grande tradição de feiras4, periódicas, em diversas 

freguesias; 

 

10 - A feira “a.ti.tudo”, na Ericeira, é já uma referência regional pela grande diversidade 

de vendedores, inclusive os de artigos em segunda mão, modelo que se pode replicar 

para outras freguesias do concelho. 

 

Assim, vem a Representação Municipal do Partido Pessoas-Animais-Natureza propor que 

a Assembleia Municipal de Mafra, delibere recomendar à Câmara Municipal de Mafra: 

1 – Criação de uma rede municipal de feiras especializadas em vendas em segunda mão, 

trocas e destralhes. 

                

Mafra, 23 de setembro 2020 

O Grupo Municipal 

PAN Mafra  

 

Matilde Batalha  

 

 
4 https://www.cm-mafra.pt/pages/875 
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