“BOAS PRÁTICAS”1 DE CCA, NA MODALIDADE
VENDA NA EXPLORAÇÃO, NA União Europeia

Saint Aignan, França

Tipo de promotor: Agricultor Individual
Público-alvo: Habitantes da cidade de Rouen, França, e sua periferia; grupos de alunos de todos os graus de
ensino; pessoas com deficiência mental; pessoas idosas.
Tipo de produtos: ovos biológicos, hortícolas e frutas da época, sumo de maçã e diversos produtos locais de
explorações vizinhas (sidra, sumos de fruta, farinha, queijo e cogumelos)
Tipos de pontos de venda: 1) loja na exploração; 2) venda automática; 3) recolha de cabazes préencomendados.

Nº de Clientes: não disponível
Horário: A loja está aberta todas as quartas-feiras, das 15:30 h às 18:00 h, e aos sábados das 8:30 h às 12:30 h;
a venda automática está disponível 24 h/24h e os cabazes podem ser recolhidos de segunda a sexta-feira entre
as 18:00 h e as 18:30 h e aos sábado de manhã.

Onde
Localização: Comuna francesa de Mont-Saint-Aignan, na região administrativa da Normandia. A quinta é
facilmente acessível por transporte público a partir da cidade de Rouen.
Sítio na Internet: https://www.fermesaintaignan.fr/

Quem
A quinta Saint Aignan é gerida por dois primos, Baptiste e Mathieu Megard, o primeiro com formação em
agricultura e o segundo em paisagismo.

Contexto
A quinta de Saint Aignan adotou diversas designações ao longo da sua história, a qual remonta ao séc. XIII. Foi
explorada para fins agrícolas até aos anos 90 do século passado, altura em que ficou ao abandono.
Em 2016 Baptiste Megard instalou-se na exploração como jovem agricultor, dando início à produção de frutas
e hortícolas, as quais viriam a ser certificadas como biológicas dois anos mais tarde.
Em 2017 arranca com a produção de ovos biológicos com 150 galinhas, usando uma máquina de venda
automática localizada na exploração como forma de escoamento.
Em 2019 é criada a horta pedagógica que conduziu, nesse mesmo ano, à abertura da exploração aos pais das
crianças e à criação de um ponto de venda para dar resposta à sua procura por alimentos frescos e saudáveis.

“Boa Prática” – Para efeitos do Projeto foi adotada a definição de “boa prática”, proposta pela FAO. De acordo com a FAO
(2016), “uma boa prática não é unicamente uma prática que é boa, mas uma prática que tendo sido aplicada permitiu alcançar
bons resultados e que é, por isso, recomendada como modelo. É uma experiência bem-sucedida, testada e validada, no sentido
amplo, que foi replicada e merece ser partilhada a fim de o maior número de pessoas a possa adotar.”.
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Também, nesse ano, foi levada a cabo uma campanha de financiamento participativo que permitiu a instalação
de 10 colmeias, destinadas a facilitar a polinização das hortícolas e do
pomar e a produzir mel. Ligadas à horta pedagógica foram ainda instaladas
pequenas criações de animais da quinta, nomeadamente galinhas, patos e
gansos, porcos, ovelhas e um burro. Em relação a todas estas espécies
houve e há a preocupação de escolher prioritariamente animais de raças
autóctones normandas.
Fonte: www.fermesaintaignan.fr

Objetivos
A Quinta está especialmente orientada para a transmissão de conhecimentos e para receber o público, visando
reconectar o mundo rural com o urbano. As culturas e os animais, nomeadamente as galinhas, além da sua
importância para venda, servem de suporte à atividade de acolhimento de escolas, grupos e famílias.

Descrição da experiência
Na Quinta Saint Aignan a totalidade da produção é vendida na quinta, nas
máquinas de venda que são recarregadas regularmente (disponíveis desde
2017), na loja (disponível desde a Primavera de 2019) ou por encomendas
on-line, recolhidas na quinta ao fim do dia. Para além da produção própria
são também disponibilizados produtos de cerca de 20 agricultores
parceiros que optam por escoar parte da sua produção na Quinta de Saint
Aignan.
A produção de ovos biológicos é uma
das principais atividades, contando
atualmente a exploração com cerca de
250 galinhas poedeiras.
Fonte: facebook.com/FermeSaintAignan
Além disso, numa pequena área de
aproximadamente 5000m², pratica-se
horticultura intensiva, ao ar livre e em estufa, visando obter grandes
quantidades de legumes e pequenos frutos vermelhos num espaço
Fonte:
Fonte:facebook.com/FermeSaintAignan
facebook.com/FermeSaintAignan
relativamente pequeno. A ideia é conseguir produzir de forma
ecologicamente intensiva, prestando especial atenção à preservação da
biodiversidade e dos recursos hídricos. A mecanização é limitada ao máximo e nenhuma intervenção química é
realizada. À área de horticultura junta-se um pomar de macieiras com cerca de 1 ha que, para além de fornecer
maçãs, permite fabricar e vender sumo de maçã fresco.
A produção agropecuária, a horta pedagógica e as visitas à quinta são atividades que se complementam. Mais
recentemente têm também sido dinamizadas atividades de degustação.

Dificuldades
Uma das principais dificuldades é a necessidade de recarregar com frequência as máquinas de venda com
produtos frescos e retirar os que não estão em boas condições. Os ovos, por exemplo, partem-se com facilidade.
Com o aumento da procura é preciso estar cada vez mais atento à reposição das prateleiras.

Resultados
Nas redes sociais os clientes demonstram grande satisfação com a qualidade dos alimentos e dos serviços
prestados e referem-se a este projeto como viável e sustentável, trilhando um caminho de salvaguarda do
património, de eco responsabilidade e de cidadania.

Perspetivas futuras
A Quinta Saint Aignan pretende apostar na transformação dos seus produtos para limitar as suas perdas e
diversificar a oferta.

Informação adicional
A Quinta Saint Aignan apoia a criação de ovelhas da raça Ouessant e estabelece contratos para uso destes
animais na manutenção de espaços verdes, através de eco pastoreio.
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