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Definição de categorias 

 

BANCAS Definição: 

Açucares Venda a retalho de Açucares, confeitaria 

e sobremesas à base de água (açúcar e 

outros ingredientes adoçantes/ 

confeitaria incluindo chocolate/ 

sobremesas doces à base de água) / 

sobremesas lácteas e similares. 

Algas e Cogumelos Venda a retalho de Algas e organismos 

procariotas/ cogumelos, musgos e 

líquenes/ vegetais processados ou em 

conserva e similar. 

Bebidas Alcoólicas Venda a retalho de Cervejas e bebidas do 

tipo da cerveja/ vinho e bebidas do tipo 

do vinho/ bebidas alcoólicas misturadas 

e vinhos fortificantes/ licores e bebidas 

espirituosas (Prova de vinhos) 

Carne e Aves Venda a retalho de Carnes frescas de 

animais/ Tecidos adiposos de origem 

animal/ Miudezas de animais e outros 

produtos de abate/ gorduras e óleos 

animais processados/ Venda a retalho de 

Carnes frescas de aves/ Tecidos adiposos 

de aves/ Miudezas e outros produtos de 

abate de aves / gorduras e óleos animais 

processados de aves. 

Chá e Café Venda a retalho de Café, cacau, chá e 

bebidas à base de plantas. 

Flores Venda a retalho de flores naturais, secas 

e composições florais 

Fruta Venda a retalho de Fruta fresca/ Frutos 

de hortícolas (só melancias e melões e 

similar) / Nozes, sementes e frutos de 

oleaginosas (só coco e similar/ castanha 

e similar/ nozes em casca/ pinhas) / 

néctares e sumos de fruta. 

Fruta seca, nozes e sementes Venda a retalho de Fruta seca e 

processada / fruta fresca/ gorduras e 

óleos vegetais, comestíveis/ Nozes, 

sementes e frutos de oleaginosas/ 

legumes, fruta de casca rija, sementes e 

especiarias processados 
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Massas, Temperos, condimentos e 

especiarias 

Venda a retalho de Pastas, massas e 

outros produtos similares/ venda a 

retalho de Temperos e extratos/ 

extratos salgados e ingredientes de 

molhos/ condimentos (incluindo 

formatos de mesa) / Especiarias. 

Ovos e Laticínios Venda a retalho de Ovos/ Ovos 

processados/ Leite e laticínios (leite, 

soro e nata/ leite ou nata fermentados/ 

leites e pós-lácteos concentrados/ 

queijos/ emulsões de gordura e gorduras 

misturadas. 

Peixe e Marisco Fresco Venda a retalho de Peixe/ Vísceras de 

peixe/ Moluscos (só lulas e potas, 

chocos, polvos, mexilhão, amêijoa e 

berbigão) / gorduras e óleos animais 

processados/ venda a retalho de 

Crustáceos / Moluscos / Anfíbios, 

répteis, caracóis e insetos. 

Plantas Venda a retalho de plantas naturais (em 

vaso ou para plantação), sementes e 

fertilizantes 

Produtos Naturais e Dietéticos Venda a retalho de Produtos para dietas 

não convencionais, imitações e 

suplementos alimentares, agentes 

fortificantes e substitutos / aditivos, 

sabores, auxiliares de fermentação e de 

processamento, suplementos 

vitamínicos, minerais e aminoácidos / 

plantas Medicinais / fitoterapia, 

produtos homeopáticos e cuidados 

específicos / alimentação e 

complementos. 

Vegetais, Raízes e Plantas (comestíveis), 

Cereais e Leguminosas 

Venda a retalho de Produtos hortícolas 

de folha e plantas comestíveis/ botões, 

rebentos e similares/ couves de 

inflorescência/ bolbos/ legumes com 

vagem/ frutos de hortícolas / raízes e 

tubérculos, exceto beterrabas-

sacarinas/ plantas aromáticas e flores 

comestíveis/ raízes e tubérculos/ 

produtos de raízes e tubérculos /plantas 

açucareiras/ leguminosas frescas/ sumos 

vegetais / fruta fresca (só limões)/ 



 
 

Mercado do Bolhão 
Rua Formosa, 322 · 4000–248 Porto 
+351 223 326 024 
geral@mercadobolhao.pt 
www.mercadobolhao.pt 

venda a retalho de Cereais e similares/ 

Cereais de pequeno-almoço/ Snacks à 

base de cereais / Leguminosas secas. 

 

 

 


