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“BOAS PRÁTICAS” DE CCA, NA MODALIDADE 
VENDA NA EXPLORAÇÃO, em Portugal 

 
 
 

Maria	do	Carmo	Neto,	Figueira	da	Foz	
 

HORÁRIO 

Venda na exploração: sexta-feira das 16:00 h às 19:00 h;  
Mercado de Montemor-o-Velho: sábado das 09:00 h às 12:00 h  
Mercado da Tocha: domingo das 09:00 h às 12:00 h   
 

ONDE 

Localização: Ferreira a Nova, Figueira da Foz 
Facebook: https://www.facebook.com/maria.oten.319 
 

QUEM  

A exploração é de Maria do Carmo Neto, licenciada em Engenharia Agropecuária, que submeteu 
um projeto de investimento ao PDR 2020, em 2016. 

 

 

TIPO DE PROMOTOR 

Agricultor Individual 
 

PÚBLICO-ALVO 

Residentes na região de Figueira da Foz e de Montemor-o-Velho 
 

TIPO DE PRODUTOS  

Hortícolas frescos e morango 
 

PONTOS DE VENDA 

Loja na exploração e mercado de produtores 
 

Nº de CLIENTES 

30 a 40 clientes habituais e cerca de 120 na época de colheita do morango  
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CONTEXTO  

Maria do Carmo trabalhou durante vários anos na área 
agrícola, nomeadamente na produção de morango, por 
conta de outrem. Essa experiência permitiu-lhe verificar 
que os produtos agrícolas não eram valorizados e que o 
preço pago ao produtor era muito baixo não tendo em 
consideração o custo de produção nem a qualidade dos 
produtos. Como, em simultâneo, produzia, numa pequena 

horta familiar, alguns produtos hortícolas que vendia no mercado de produtores em Montemor-
o-Velho, decidiu, em 2016, apresentar uma candidatura ao PDR2020, que foi aprovada. 
Instalou-se como produtora de hortícolas e morango, em Produção Integrada (PRODI) e em 
nome individual.  
A sua formação agrícola e a sua experiência profissional, bem como a preocupação constante 
de estar a par das tecnologias de produção mais recentes, quer ao ar livre quer em estufa, 
direcionadas para a produção de hortícolas, permitiram-lhe avançar com confiança e 
determinação. 
Os seus produtos foram muito bem-recebidos quer pela comunidade local quer pelos 
emigrantes que adquiriam produtos nos mercados de produtores. Com o surgimento da 
pandemia de Covid-19, os mercados de produtores de Montemor-o-Velho e da Tocha, onde 
habitualmente vendia, encerraram. Passou, então, a vender a maior parte da sua produção na 
loja da exploração. 
 

OBJETIVOS  

Manter o próprio emprego e o patamar que atingiu como produtora hortícola, conciliando 
qualidade de vida profissional e familiar. 
 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA  

Maria do Carmo explora uma área de cerca de 0,6 ha cobertos e de 2,2 ha ao ar livre. É a única 
trabalhadora a tempo inteiro na exploração, contando com o apoio do marido para os trabalhos mais 
pesados e de familiares para as operações mais exigentes em mão de obra (instalação das culturas e 
colheitas). 
A aprovação do projeto surgiu no início da pandemia pelo que a Maria do Carmo atravessou um período 
de alguma preocupação relativamente ao escoamento dos seus produtos. As redes sociais, 
nomeadamente o Facebook, permitiram-lhe divulgar o que ia produzindo e angariar clientes que 
encomendavam os seus produtos e marcavam dias e horas para os ir buscar à exploração. Por esta via, 
foi construindo uma carteira de clientes que tem aumentado até à data. 
Após estes quase 4 anos, Maria Carmo realça vários aspetos positivos na opção de produzir e vender 
diretamente:  

i. gosto pelo que faz (iniciou a sua formação agrícola logo no 10º ano, concluindo o ensino superior, 
também, nesta área); 

ii. produções diversificadas, de forma a manter os clientes e a ir ao encontro das suas preferências; 



  

 
 

3 

iii. produções sazonais de acordo com a época e com a região, o que lhe permite a obtenção de 
produtos com elevada qualidade; 

iv. colheita e venda dos produtos na fase de melhor 
qualidade, com curto intervalo de tempo entre a colheita 
e o consumo; 

v. introdução de novos produtos, por solicitação dos 
clientes ou por iniciativa própria, proporcionando não 
só a fidelização de clientes como um aumento de 
conhecimento; 

vi. contacto com consumidores de diferentes faixas etárias, gostos e interesses; 
vii. relação de confiança entre quem produz e quem compra; 

viii. ligação à natureza e às pessoas, aspetos que a motivam a querer fazer cada vez mais e melhor. 
 
O contacto com os clientes, a divulgação da loja e a angariação de novos clientes é feita maioritariamente 
através de Facebook e passa-palavra. 
 

DIFICULDADES  

As maiores dificuldades prendem-se com: 
- o acesso à exploração pois as principais vias de comunicação não possuem um tipo de pavimento 

muito favorável; 
- a sinalética, que poderia ser melhorada, apesar de hoje em dia o GPS e tecnologias associadas 

facilitarem a localização; 
- o tipo de culturas que pratica (hortícolas anuais), as quais exigem atenção e cuidados constantes e 

diários. 

 

RESULTADOS 

Decorridos cerca de 4 anos após a instalação, a Maria do Carmo Neto dispõe de uma carteira de clientes 
que permite a manutenção da exploração. Para além desse aspeto, considera ter atingido o equilíbrio 
entre fazer aquilo que gosta e usufruir de uma melhor qualidade de vida familiar 
 

PERSPETIVAS FUTURAS 
- Manter o equilíbrio alcançado entre aquilo que produz (oferta) e a procura dos seus clientes, não 

deixando de ter uma diversidade de produtos que lhe garanta a manutenção da carteira de clientes. 
- Estar atenta às necessidades dos clientes e à introdução de novas espécies ou de novas variedades, 

tendo sempre em consideração a estrutura da exploração. 
- Visitar outras explorações e participar em eventos técnicos que lhe permitam a partilha de 

conhecimento e estar a par das novas tecnologias de forma a implementar práticas cada vez mais 
amigas do ambiente. 

 

 

 
A Maria do Carmo está disponível para receber visitas na sua exploração e a facultar a realização de 
estágios curriculares de diferentes níveis de ensino agrícola. 
 
 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 


