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Agricultura familiar
AGRICULTORES

Agricultura famiar
CONSUMIDORES

Sociedade associa à agricultura 
familiar práticas agrícolas 
amigas da saúde e ambiente

No entanto...

Agricultura familiar e proteção das culturas

Caráter ambiental
Saúde do agricultor
Saúde do consumidor

Ou seja, há comumente uma 
associação ao modo de 
produção biológico

Reduzida preocupação 



Agricultura familiar – o que é

Sistema de agricultura

(FAO, 2014)

assente em 
exploração de 

pequena 
dimensão

maioritariamente 
dependente de 
mão-de-obra 

familiar

(habitualmente) 
enraizada em 

práticas 
tradicionais



Explorações  96%

80%

280 mil 
explorações

Portugal

58%
Área rural 

utilizada

Emprego 
agrícola

O universo da agricultura familiar…

Explorações familiares 88%

Alimentos 70%

40%
Depende da 
agricultura familiar

570 milhões
explorações

Mundo



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

Projeto Pontes entre agricultura familiar e agricultura biológica



Metodologia

Questionário tipo checklist

Itinerários técnicos das culturas 
da região

Grupos focais

Agricultores familiares do Norte 



Resultados
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