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A adoção da 
agricultura biológica

assente em princípios 
como a melhoria do solo, a 

otimização dos ciclos de 
nutrientes ou o 

consumo de 
proximidade,  

permite 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, 
reduzindo os efeitos 

negativos no ambiente e 
protegendo a saúde do 

agricultor e do consumidor.Perú

Madagáscar
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Georgia
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Que fatores 
facilitam a adoção 

de práticas 
inovadoras  em 

explorações 
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?



Objetivos

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

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

• Dinamização de grupos focais sobre “O 
agricultor familiar e a adoção de práticas
agrícolas sustentáveis”

• Construção e implementação de 
questionário “Pontes entre agricultura
familiar e agricultura biológica”

• Estudo de caso sobre aplicação de 
metodologia Lean em exploração
familiar

• Definição de linhas estratégicas com 
vista à disseminação de práticas de  
agricultura biológica 

Atividades

O projeto atua junto de um vasto conjunto de pequenos 
agricultores/agricultores familiares, por forma a avaliar as 
potencialidades de inovação ao nível dos procedimentos técnicos e 
tecnológicos e os fatores técnicos, económicos e sociais que 
potenciem a transição para a agricultura biológica



Vairão

Grupos focaisViseu

(i) identificar os fatores 
bloqueadores e 
facilitadores de adesão 
a práticas de 
agricultura biológica

(ii) perceber a existência 
de processos de 
resistência à mudança 
por agricultores 
familiares

(iii) validação de questionário e 
de formato para 
implementação

(iv) tipo de recomendações 
poderão ser propostas ao nível 
das orientações de políticas 
públicas 



https://agriculturabiofamiliar.wordpress.com/

Caracterização sociodemográfica 

e profissional dos participantes

Caracteristicas

dos 

participantes

  Percentagem (%) 

SEXO  
Masculino 55.0 
Feminino 45.0 

IDADE MÉDIA 47 anos 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE  

Até ao 3º ciclo do ensino secundário 10.0 
Bacharelato 5.0 
Licenciatura 75.0 
Mestrado  10.0 

PERTENÇAS INSTITUCIONAIS  

Administração pública 
Poder local e regional 

 
25.0 

Ensino e investigação universitária 5.0 
Associações de desenvolvimento local  30.0 
Empresas privadas do sector agrícola 40.0 

PROFISSÃO PRINCIPAL  

Agricultor 5.0 
Engenheiro 65.0 
Gestor  5.0 
Presidente de junta de freguesia 10.0 
Técnicos agrários 15.0 



Facilitadores

Apoio
técnico

Valor económico

Ambiente

Beneficios para a 
saúde e ambiente

Experiência e 
saberes

acumulados
do agrícultor

Qualida
de

Valorização
economia e 
património

Obstáculos

Custos de 
produção Requisitos técnicos

da agricultura
biológica

Dificuldade de 
comercialização

dos produtos

Ausência de 
formação

Complementa
ridade da 
atividade

Ausência e 
tipo de apoio

técnico

Ausência de 

canais de 

distribuição

Consumidor 

desinformado

Mercado exíguo

Fatores inibidores da adesão a práticas 
de agricultura biológica



escolaridade

benefícios para a 
saúde e para o 

ambiente

proximidade das 
práticas da 

agricultura familiar 
e os princípios e 

técnicas da 
agricultura 
biológica

custos
certificação e 
fiscalidade e 
acesso aos 
mercados

carência de 
formação

técnica 

+

+

-

-

-

poder local e autárquico

valorização da 
produção
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