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 Estudo de caso sobre
aplicação de metodologia
lean em exploração familiar
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Pontes entre
agricultura familiar a
e agricultura biológica

A agricultura familiar
entendida como um modo de
produção gerido com base em

Este projeto tem como propósito definir
um modelo de intervenção que permita
estabelecer pontes entre a agricultura
familiar e agricultura biológica, com vista
à adoção de praticas agrícolas mais sustentáveis, à melhoria dos rendimentos
das famílias e à obtenção de alimentos
de saudáveis.

mão-de-obra não assalariada,
tem um papel fundamental
nas zonas rurais. Quase 90%
das explorações agrícolas são
de agricultura familiar,
apresentam pequena
dimensão e produzem cerca
de 70% dos alimentos
consumidos, garantindo o

Objetivos

sustento de 40% das famílias

1) Refletir sobre a proximidade entre
práticas agrícolas da agricultura familiar
e da agricultura biológica

uma posição de enorme relevância económica, territorial

2) Definir um modelo de intervenção, a
nível técnico e social, que contribua para
disseminar entre os agricultores
familiares as práticas de agricultura
biológica
3) Propor recomendações ao
nível das orientações de
políticas públicas, que
permitam alcançar modos
de produção mais
sustentáveis e
saudáveis

no mundo. Em Portugal, a agricultura familiar assume

A adoção da agricultura
biológica assente em
princípios como a melhoria
do solo, a otimização dos
ciclos de nutrientes ou o
consumo de proximidade,
permitirá aos agricultores
familiares incorporar uma
tecnologia inovadora que
visa a produção de
alimentos saudáveis e de
qualidade, sem recurso a
produtos químicos de
síntese nem organismos
geneticamente modificados,
favorecendo em simultâneo
redução dos danos ambientais e protegendo a
saúde do agricultor e do consumidor.

e social (93% das explorações são familiares).
A criação de pontes entre estes modos
de produção levanta desafios que
importa operacionalizar:

Quais são as práticas
agrícolas adotadas
pelos agricultores familiares que têm
impactos negativos no
ambiente e na saúde?

Que características
técnicas, demográficas,
sociais e regionais
atuam como
promotoras ou
inibidores da adoção da
agricultura
biológica?

Que fatores facilitam a
adoção de práticas
inovadoras em
explorações familiares?

