CONTEXTO

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

A Maria Flaminga iniciou a sua atividade de produção e venda na
exploração em 2017, em terrenos da antiga Estação Agrária de
Tavira, cedidos por arrendamento através da Bolsa de Terras.
O projeto iniciou-se com uma pequena horta que permitiu, 6 meses
mais tarde, a abertura de uma loja na exploração. O terreno, embora
abandonado há 10 anos, tinha diversas espécies e variedades de
fruteiras, como laranjeiras, figueiras, anonas e abacates. Durante 2
anos, procurou-se recuperar os pomares, mas acabou por se instalar
um novo pomar de abacateiros, atualmente com um ano e meio,
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ainda sem produção.
A formação agrícola da promotora e, especialmente, o contacto estabelecido com diversos
agricultores, no âmbito de atividade profissional anterior, como técnica de insetos auxiliares,
deram-lhe confiança suficiente para se instalar por conta própria como produtora Bio. Os seus
produtos foram muito bem-recebidos, sobretudo pela comunidade estrangeira residente na
região de Tavira e a procura foi crescendo.
A maior parte da produção é vendida na loja da exploração, mas algum do excedente é
comercializado em lojas Bio de Lisboa, as quais valorizam o produto e compensam a perda de
produção característica de algumas das culturas que pratica em Modo de Produção Biológico.

TIPO DE PROMOTOR
Agricultor Individual

PÚBLICO-ALVO
Residentes na região de Tavira, Algarve, e turistas portugueses e estrangeiros nos meses de
Verão

TIPO DE PRODUTOS

OBJETIVOS
Criar o próprio emprego face a situação de desemprego e, principalmente, realizar o sonho de
trabalhar por conta própria naquilo que gostava

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Hortícolas biológicos frescos

PONTOS DE VENDA
Loja na exploração

Nº de CLIENTES
100 clientes habituais e um número indeterminado de turistas na época balnear

HORÁRIO
Terça a Sábado, das 9:00 h às 14:00 h

ONDE
Localização: Tavira, Algarve
Facebook: https://www.facebook.com/MariaFlamingaLda/

QUEM
A quinta é explorada por Isabel Ribeiro, licenciada em Engenharia Agrícola, que submeteu um
projeto de investimento ao PDR 2020, aprovado em 2016.
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O terreno da Quinta Biológica Maria Flaminga tem 7 ha. No início, a
Isabel Ribeiro era a única trabalhadora, explorando apenas uma
pequena parte desta área. À medida que o projeto foi crescendo, foi
necessário contratar mais trabalhadores para as diferentes atividades
agrícolas realizadas na exploração.
À data da entrevista, colaboravam na exploração dois trabalhadores
estrangeiros, um indiano e um alemão. O atendimento aos clientes é
maioritariamente feito pela Isabel, embora, nalguns dias da semana tenha o apoio de duas
voluntárias, uma inglesa e uma portuguesa, que a libertam para o trabalho no campo.
Durante 5 anos, a loja só encerrava ao domingo, mas, ao fim desse tempo, decidiu fechar dois
dias por semana para melhorar a sua qualidade de vida. O atendimento ao público é feito apenas
da parte da manhã para permitir melhor afetação do tempo de trabalho entre as vendas e as
atividades de produção.
O contacto com os clientes é personalizado e muitas das
culturas que vai introduzindo na exploração respondem a
pedidos explícitos dos clientes (ex. chicória, alcachofra). A
disponibilidade de plantas e sementes e a sua familiaridade
com as culturas são também fatores que condicionam a
seleção das atividades praticadas. Além disso, a diversidade
de culturas é limitada pela capacidade de trabalho disponível na exploração.
O contacto com os clientes, a divulgação da loja e a angariação de novos clientes é feita
maioritariamente através de Facebook e passa-palavra. A atualização do Facebook é feita por
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uma das voluntárias que colabora na loja. Estão também disponíveis panfletos de divulgação,
mas a sua distribuição tem sido pouco ativa. A Maria Flaminga já dispôs de um sítio na internet,
que foi preterido a favor do Facebook.

DIFICULDADES
As maiores dificuldades prendem-se com:
- custos fixos elevados, particularmente a renda da terra, que condicionam a obtenção de um
rendimento satisfatório e a capacidade de contratar mais mão de obra para dar resposta a uma
procura crescent;
- sazonalidade das vendas, já que, no mês de junho, os clientes habituais (residentes
estrangeiros) partem para os seus países de origem e os turistas ainda não chegaram; em
setembro, restam poucos turistas e os clientes habituais ainda não regressaram;
- rigidez e complexidade da legislação que dificulta a diversificação das atividades na
exploração, nomeadamente o fornecimento de refeições simples, que sempre estiveram na
mente da Isabel;
- a comunicação com outros agricultores biológicos, havendo um entrave à troca de
experiências e melhoria da capacidade profissional. Até agora tem encontrado soluções por
tentativa e erro, ouvindo e lendo, mas sente a necessidade de trocar informação com outros
produtores e em Portugal não tem conseguido.

RESULTADOS
Decorridos 6 anos após a instalação, Maria Flaminga dispõe de uma carteira de clientes que
permite a manutenção da exploração e dos colaboradores.

PERSPETIVAS FUTURAS
-

Aumentar a produtividade das culturas;

-

Ser mais profissional na horta biológica, isto é, ter uma horta mais bonita, saudável, que
possa ser, ao mesmo tempo, um jardim pelo qual as pessoas passam e notam que as culturas
são “felizes”. Para isso será necessário contratar mais uma pessoa, o que permitirá melhor
monitorização das culturas e atuação mais atempada sobre os problemas que surgem na
horta;

-

Diversificação de atividades na exploração, em torno da alimentação (almoços,
transformação em pequena escala, workshops);

-

Visitas a produtores, em Espanha e outros lugares, para diminuir o seu isolamento e
procurar respostas para os problemas que surgem na produção.

INFORMAÇÃO ADICIONAL
Tendo em conta que o contrato de arrendamento estabelece um período de exploração de 15
anos sem promessa de renovação, será necessário iniciar negociações com a Direção Regional
de Agricultura e Pescas do Algarve para assegurar a continuidade da Maria Flaminga.
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