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Resumo 

Neste seminário combinam-se dados previamente existentes com novos dados de arquivo 
para analisar o desenvolvimento do mercado interno português na muito longa duração, 
entre os séculos XVI e XIX. As localidades abrangidas por este estudo incluem Aveiro, 
Braga, Bragança, Caminha, Coimbra, Elvas, Évora, Faro, Ferreira do Alentejo, Funchal, 
Grijó, Lamego, Lisboa, Porto, Ponta Delgada, Ponte de Lima, Santarém, Setúbal, Tavira, 
Viana do Castelo, Vila da Feira, e Viseu.  

Os dados demonstram que, antes do século XX, há períodos em que os preços dos cereais 
eram muito correlacionados e os mercados eram bastante integrados. Contudo, até ao 
último quartel do século XVIII, o mercado interno português pode ser caracterizado como 
sendo constituído por vários mercados internos de pequena dimensão.  

Outras conclusões do estudo: 1) a integração dos mercados locais e regionais depende do 
produto transaccionado, 2) há indícios de uma integração económica considerável em 
certos períodos anteriores ao século XIX, 3) a divergência com a Europa Ocidental em 
termos de integração dos mercados aconteceu somente após o século XIX, 4) a integração 
económica diminuiu durante a primeira metade do século XIX, 5) a volatilidade dos 
preços aumentou durante o século XIX, 6) o mercado lisboeta não parece ser dominante 
na determinação dos preços. 

O artigo sugere ainda que a integração do mercado interno português começou antes do 
século XIX.  
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