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Resumo 

A agricultura familiar, como forma de garantir a produção agrícola, gerida por uma família e com base no 

trabalho dos seus membros, reunindo componentes de produção agrícola, animal, de transformação e florestal, 

tem um papel fundamental nas zonas rurais. Em Portugal, a agricultura familiar assume uma posição de 

enorme relevância económica, territorial e, mais ainda, social (93% das explorações registadas classificam-se 

como familiares, cabendo-lhes 80% do emprego agrícola).  

A adoção da agricultura biológica, assente em princípios de equilíbrio ambiental ou na manutenção de 

relações de proximidade com o mercado, permitirá aos agricultores familiares incorporar uma tecnologia 

inovadora que visa a produção de alimentos mais saudáveis e de melhor qualidade, sem recurso a produtos 

químicos de síntese nem organismos geneticamente modificados, em simultâneo com a redução de impactos 

ambientais negativos, e valorizando os territórios. 

A criação de pontes entre estes modos de produção levanta questões complexas: Quais são as práticas 

agrícolas adotadas por agricultores familiares que têm impactos negativos no ambiente e na saúde humana? 

Que características demográficas e sociais atuam como promotoras ou inibidores da adoção da agricultura 

biológica? Que abordagens funcionam com este tipo de comunidades face à adoção de inovação? 

Os procedimentos técnicos e tecnológicos – itinerários técnicos - adotados nas explorações familiares e as 

caraterísticas sociais e demográficas dos agricultores serão identificados através de entrevistas coletivas, sob a 

forma de grupos focais e da implementação de um inquérito junto de agricultores familiares e, paralelamente, 

um estudo de caso, baseado na metodologia “Lean”, junto de agricultores selecionados, permitirá avaliar e 

conceber estratégias para alterar as práticas, atitudes e comportamentos sinalizados no grupo focal. O objetivo 

final é definir um modelo de intervenção, a nível técnico e social, que contribua para alterar as práticas 

adotadas por agricultores familiares no sentido da agricultura biológica.  
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