
   

 

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

RELATÓR IO DE  ANÁL IS E E  T R AT AME NTO  D OS  GR U POS  FOC AI S   

[VE RS ÃO  F INAL ]  

-- Pontes entre a Agricultura Familiar e a Agricultura Biológica --- 

PROJ/CI&DETS/2016/006/CGD 

Financiador | Caixa Geral de Depósitos 

Promotor | Instituto Politécnico de Viseu  

Ajuste Directo N.º4/IPV-DT/2017 

 

 

 

 

  



   

 

2 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Título: Relatório de análise e tratamento dos grupos focais. Pontes entre a agricultura 

familiar e a agricultura biológica 

 

AUTORIA: 

Associação A3S 

Rua da Vilarinha, Nº 876 1º Dto, 4100-512 Porto, Portugal 

Contatos: 91 662 77 33 | associacao3s@gmail.com | www.a-3s.org 

 

EQUIPA TÉCNICA: 

Carlota Quintão  

Cristina Parente  

Mafalda Gomes 

Cristina Amaro da Costa 

 

 

Setembro 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

3 

 

 

 

ÍNDICE GERAL  

 

1.Enquadramento 5 

2.Abordagem teórico-metodológica 7 

2.1.O entendimento de grupo focal adotado pela equipa de 

investigação 

7 

2.2.Os grupos focais como abordagem exploratória e instrumental da 

investigação 

9 

A. Fases e metodologia de preparação do grupo focal 10 

B. O roteiro e a dinamização dos grupos focais 12 

C. Amostra final: processo e características 16 

3.Resultados 18 

3.1 Representações dos participantes sobre a agricultura biológica 18 

3.2 Identificação das estratégias de abordagem ao público – alvo do 

questionário 

21 

A. Estratégias e vias de operacionalização do processo de inquirição 21 

B. Questões sobre o universo 23 

C. Questões sobre a amostragem  24 

3.3. Reflexão e contributos dos participantes para a checklist a aplicar 

aos agricultores familiares  

25 

A. Estrutura e propósitos da checklist 25 

B. Análise e discussão da checklist 26 

3.4 Identificação dos mecanismos facilitadores e inibidores da adoção 

de agricultura biológica e sugestões de superação  

27 

A. Fatores facilitadores 27 

B. Obstáculos 30 

C. Soluções 32 

3.5 Recomendações ao desenvolvimento de projetos e políticas, de 

promoção da agricultura biológica  

34 

4. Conclusões  37 

Referências bibliográficas 40 

 

 

 

 



   

 

4 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS, GRELHAS E TABELAS 

 

Figura 1 - Principais etapas de investigação-ação 7 

Grelha 1 - Guião orientador para os grupos focais 14 

Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica e profissional dos participantes 17 

Figura 2 - Fatores facilitadores identificados pelos participantes nos grupos 

focais 

28 

Figura 3 - Obstáculos identificados pelos participantes nos grupos focais 31 

Tabela 2 - Sugestões identificadas pelos participantes dos grupos focais 33 

Tabela 3 - Recomendações votadas pelos participantes dos grupos focais 36 

 

ÍNDICE DE ANEXOS  

 

Anexo I – Checklist - Pontes entre agricultura familiar e biológica – GF1 41 

Anexo II - Checklist - Pontes entre agricultura familiar e biológica – GF2 43 

Anexo III - Formulário de caraterização – Grupo Focal 46 

Anexo IV - Modelo de Consentimento Informado 47 

Anexo V - Certificado de Participação 48 

Anexo VI - Tempo efetivo de duração dos grupos focais (em minutos) 49 

Anexo VII – Documento técnico de análise de conteúdo 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

5 

 

1. ENQUADRAMENTO 

 

O projeto “Pontes entre a agricultura familiar e a agricultura biológica” tem por 

finalidade contribuir para desenvolver um modelo de intervenção que fomente modos de 

produção agrícola mais sustentáveis e saudáveis, através da adoção de práticas da 

agricultura biológica pelos agricultores familiares. Parte do pressuposto que tal finalidade 

poderá ser alcançada por duas vias não mutuamente exclusivas: i) valorizando e 

recuperando práticas comuns que estejam alinhadas com os princípios da agricultura 

biológica1; ii) impulsionando a incorporação de práticas de agricultura biológica. 

É um projeto de investigação-ação promovido pelo Instituto Politécnico de Viseu e 

financiado pela Caixa Geral de Depósitos, entre Janeiro de 2017 e Janeiro de 2019. 

Integram a parceria nacional do projeto a Associação de Desenvolvimento Dão, Lafões e 

Alto Paiva (ADDLAP), a Associação A3S (A3S) e a Faculdade de Ciências e Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto (UP). O projeto integra ainda parceiros internacionais - 

Scotland’s Rural College (Reino Unido), Slovak University of Agriculture in Nitra (Eslováquia) e 

Estrategia y Organización S. A. (Espanha) - que serão envolvidos através da tradução e 

implementação dos inquéritos desenvolvidos em Portugal nos seus territórios.  

O projeto analisa a proximidade de práticas entre a agricultura familiar e a 

agricultura biológica, nas regiões do Norte e Centro de Portugal, identificando 

constrangimentos e fatores facilitadores à adoção do modelo de agricultura biológica e 

visando criar um modelo de intervenção a nível técnico e social que permita estabelecer 

pontes entre os dois tipos de agricultura. A investigação assume um caráter eminentemente 

exploratório face às questões em análise: 

 

Quais as práticas agrícolas adotadas pelos agricultores familiares que se 

aproximam dos princípios do modo de produção biológico? 

 

                                                             
1 A agricultura biológica é um sistema de produção holístico, baseado na promoção e melhoria da 

saúde do ecossistema agrícola, que visa produzir alimentos e fibras têxteis de elevada qualidade e 

saudáveis, através da adoção de práticas que promovam a melhoria da fertilidade do solo e a 

biodiversidade. Centra-se no uso de boas práticas agrícolas, em oposição ao emprego de fatores de 

produção externos (como o uso de pesticidas e adubos químicos de síntese ou de organismos 

geneticamente modificados),  e na garantia de que os sistemas de produção estejam adaptados à 

região.  Assim, salvaguarda a saúde dos consumidores e a contaminação do ambiente. A produção 

animal biológica pauta-se por normas de ética e respeito pelo bem-estar animal, assegurando uma 

alimentação e condições ambientais que permitam aos animais expressar os seus comportamentos 

naturais e não recorre ao uso de hormonas nem antibióticos como promotores de crescimento 

(Regulamento CE nº 834/2007, do Conselho, de 28 de Junho de 2007, relativo à produção biológica e 

à rotulagem dos produtos biológicos). 
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Que características sociodemográficas e profissionais dos agricultores 

familiares, e dos contextos sociais locais em que atuam, se posicionam como 

promotoras ou inibidoras da adoção da agricultura biológica? 

 

Que abordagens utilizar com este tipo de comunidades no sentido de 

promover a adoção de práticas agrícolas inovadoras? 

 

Partindo de uma experiência anterior (Costa et al., 2016), o projeto baseia-se numa 

metodologia combinada de grupos focais, inquérito por questionário e estudos de caso. 

Os grupos focais são a primeira fase da estratégia metodológica de investigação-

ação e assumem um caráter fundamentalmente instrumental face ao inquérito por 

questionário e posteriormente face aos estudos de caso. O inquérito por questionário será 

dirigido a agricultores familiares e implementado a uma amostra intencional não 

probabilística. Serão realizados 1 a 2 estudos de caso entre inquiridos selecionados, com 

vista à identificação e avaliação de etapas, técnicas e tecnologias do itinerário técnico que 

assegurem a eficiência e eficácia das explorações em agricultura biológica (metodologia 

lean). 

Pretende-se que o projeto culmine com a elaboração de recomendações ao nível 

das orientações de políticas públicas locais, regionais e, mesmo, nacionais, previamente 

validadas junto de informantes privilegiados ligados ao setor agrícola. Os resultados serão 

divulgados e disseminados em seminários e sessões específicas. Do projeto resultarão artigos 

e comunicações em revistas e encontros nacionais e internacionais, dois relatórios, um 

seminário final e uma dissertação de mestrado.   

O próximo esquema apresenta as diferentes etapas da investigação, respetivas 

metodologias de contato com o público-alvo em momentos de recolha e validação da 

informação, nos estudos de caso e na fase final de divulgação. 
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Figura 1 - Principais etapas de investigação-ação 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento reporta o processo e os resultados da primeira etapa da 

investigação: os grupos focais. O segundo capítulo é dedicado à apresentação da 

abordagem teórico-metodológica, com a apresentação de uma breve revisão da literatura 

sobre os princípios e procedimentos metodológicos subjacentes à dinamização de grupos 

focais. Enunciam-se algumas estratégias desde o momento de criação do guião, até à 

mobilização de contactos e consequente dinamização e recolha de dados. No terceiro 

capítulo procede-se à apresentação e análise agregada dos dados obtidos junto dos 

informantes privilegiados que participaram nos dois grupos focais. Por último, traçam-se 

conclusões e pistas gerais para as próximas fases de investigação.  

 

2. ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

2.1. O entendimento de grupo focal adotado pela equipa de investigação 

 

Um grupo focal é perspetivado enquanto uma entrevista de grupo no âmbito do 

diagnóstico ou conhecimento de um tema, atitudes e opiniões (projetos piloto, pesquisas 

exploratórias, estudos de caso), através da participação de um conjunto selecionado de 

pessoas. Pressupõe objetivos de análise qualitativa da informação (Morgan, 1997) e pode 

ser realizada em diferentes fases de investigação, podendo acontecer no arranque de um 

projeto, num momento intermédio ou de validação da informação (Santos, 2017). Embora 

não exista consenso entre os autores, deverá ter um mínimo de quatro e um máximo de 

quinze participantes e duração de sessenta a cento e noventa minutos (Santos, 2017), 

estimando-se uma média de vinte minutos de intervenção por pessoa (Gomes, 2013). O 
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número total de grupos focais efetuados no âmbito de uma pesquisa depende dos 

propósitos da investigação (Gondim, 2002). 

Nos grupos focais, os participantes são selecionados de acordo com as suas 

especificidades e potenciais contributos para a discussão do tema em análise, esperando-

se que o tópico de discussão seja familiar a todos (Silva et al., 2014). A seleção de um grupo 

com características homogéneas poderá fomentar o diálogo e interação, por um lado, e 

evitar constrangimentos e conflitos entre os participantes, por outro (Morgan, 1997). Assim, a 

existência de um denominador comum que liga todos os participantes, independentemente 

do seu perfil socioeconómico e escolar, cria um ambiente propício à partilha de ideias e 

opiniões.  

Para facilitar a análise e tratamento da informação, o encontro pode ser gravado 

em áudio e/ou imagem, caso todos consintam, ainda que seja necessário, por questões 

éticas e deontológicas, assegurar o anonimato do discurso dos participantes (Gondim, 

2002). 

O grupo focal é previamente preparado por via da construção de um guião semi 

estruturado com questões abertas que são progressivamente detalhadas, a denominada 

“técnica do funil” (Gondim, 2002). O grupo focal é dinamizado por um moderador que 

assume uma importância revelante no acolhimento e condução do grupo focal, 

pressupondo-se a adoção de uma linguagem objetiva e clara, sem a emissão de opiniões e 

incitando a participação de todo o grupo na conversa (Morgan, 1998). Neste papel, o 

moderador estabelece e controla as regras de participação, como evitar a sobreposição 

de intervenções ou a monopolização do discurso. 

Nos últimos anos, a Comissão Europeia tem apostado na dinamização de grupos 

focais com peritos na área da agricultura, sistematizando casos de boas práticas e de 

resolução de obstáculos nos diversos subsectores da atividade. Esta preocupação 

materializa-se na Parceria Europeia de Inovação para a Produtividade e Sustentabilidade 

Agrícolas - PEI AGRI2 e também no Plano de Desenvolvimento Rural 2020 (PDR, 2020), onde 

se usa o conceito de “grupos focais de divulgação” para designar “grupos específicos de 

público-alvo […] com o objetivo de divulgar conceitos e resultados obtidos no decorrer e/ou 

após a conclusão dos trabalhos do grupo operacional”3. Nesta investigação a utilização dos 

grupos focais teve um propósito de identificação exploratória sobre as representações e 

contributos de informantes privilegiados do setor da agronomia. 

                                                             
2Informação retirada da página online do EIP-AGRI. Agriculture & Innovation. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups [Consul. 29. Out. 2017] 
3 Informação retirada do documento online do Plano de Desenvolvimento Rural 2020: Orientação 

técnica específica n.º32/2016. Ação 1.1 – Grupos Operacionais. Disponível em: http://www.pdr-

2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-1-Inovacao-e-Conhecimento/Medida-1-Inovacao/Acao-1.1-

Grupos-Operacionais/Acao-1.1-Grupos-Operacionais/Documentos-de-Suporte/Orientacao-Tecnica-

Especifica-n.1-32-2016 [Consul. 29. Out. 2017] 

 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-1-Inovacao-e-Conhecimento/Medida-1-Inovacao/Acao-1.1-Grupos-Operacionais/Acao-1.1-Grupos-Operacionais/Documentos-de-Suporte/Orientacao-Tecnica-Especifica-n.1-32-2016
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-1-Inovacao-e-Conhecimento/Medida-1-Inovacao/Acao-1.1-Grupos-Operacionais/Acao-1.1-Grupos-Operacionais/Documentos-de-Suporte/Orientacao-Tecnica-Especifica-n.1-32-2016
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-1-Inovacao-e-Conhecimento/Medida-1-Inovacao/Acao-1.1-Grupos-Operacionais/Acao-1.1-Grupos-Operacionais/Documentos-de-Suporte/Orientacao-Tecnica-Especifica-n.1-32-2016
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-1-Inovacao-e-Conhecimento/Medida-1-Inovacao/Acao-1.1-Grupos-Operacionais/Acao-1.1-Grupos-Operacionais/Documentos-de-Suporte/Orientacao-Tecnica-Especifica-n.1-32-2016
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Seguindo estas orientações, neste projeto os grupos focais foram usados, no âmbito 

da abordagem qualitativa (Morgan, 1997), como técnica de recolha de informação numa 

perspetiva exploratória de auscultação de atores chave. Procurou-se compreender a 

perspetiva dos participantes através da partilha e troca das suas experiências, perspetivas, 

opiniões e significados (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).   

Neste sentido, os grupos focais foram concebidos enquanto entrevista coletiva de 

grupo em que participaram informantes privilegiados detentores de conhecimento prático e 

experiencial sobre a problemática em análise. A sua utilização no momento de arranque do 

projeto teve também como objetivo a divulgação do mesmo, entre os atores chave, de 

modo a garantir o seu envolvimento nas diferentes fases da pesquisa de acordo com a 

estratégia de investigação-ação prevista. Esta estratégia pareceu ser a mais adequada 

para atingir um dos resultados propostos que se consumarão na elaboração de um 

conjunto de recomendações construídas com e pelos atores do terreno, com vista à 

implementação de modos de produção agrícola mais sustentáveis e saudáveis por 

agricultores familiares ou outros pequenos agricultores.  

É de sublinhar o facto de os grupos focais terem assumido primordialmente um 

objetivo instrumental relativamente à construção e validação do inquérito checklist. 

Adicionalmente, os grupos focais assumiram um caráter exploratório na recolha de 

informação sobre um conjunto de dimensões de análise, designadamente representações 

acerca da agricultura biológica; fatores propulsores ou impeditivos da adesão ao modo de 

produção biológica e recomendações para a ação.  

 

 

2.2. Os grupos focais como abordagem exploratória e instrumental da investigação 

 

Como referido no quadro da investigação experimental do projeto, os grupos focais 

desempenharam um papel fundamentalmente instrumental para as fases seguintes da 

estratégia metodológica. Os seus objetivos foram os seguintes: 

 

- envolver um conjunto significativo de informantes privilegiados do projeto, 

mobilizando conhecimentos, contactos e redes de relações; 

 

- debater as caraterísticas do público – alvo e definição da tipologia de agricultor a 

abordar (agricultor familiar / pequeno agricultor/ novo rural) e mapear as estratégias 

adequadas para a sua abordagem a partir do inquérito (universo, amostragem, 

condições de aplicação do questionário); 
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- melhorar e validar o inquérito checklist construído pela equipa de investigação 

relativa às variáveis e indicadores a incluir. A sua aplicação permitirá a caraterização 

sociodemográfica dos inquiridos e identificação dos itinerários técnicos e 

procedimentos tecnológicos adotados nas explorações familiares; 

 

- identificar mecanismos facilitadores e obstáculos à adoção da agricultura 

biológica;  

 

- debater recomendações para incorporar em programas e projetos de 

desenvolvimento e políticas regionais e/ ou nacionais que possam promover a 

adoção da agricultura biológica por agricultores familiares. 

 

De acordo com o plano de trabalhos da investigação, foram realizados dois grupos 

focais, um na região Norte e outro na região Centro do país, integrados por informantes 

privilegiados que foram selecionados de acordo com um conjunto de critérios. A equipa 

selecionou os participantes de acordo com a proximidade da sua atividade profissional com 

os agricultores familiares ou outros pequenos agricultores (agricultores urbanos, novos 

agricultores) e, quando possível, privilegiando os que tivessem conhecimentos ou práticas 

acerca do modus operandis da agricultura biológica. A constituição dos grupos foi 

intencionalmente construída em termos de género, escolaridade e idade, sendo ainda 

alguns dos participantes escolhidos por serem conhecedores do panorama de incentivos da 

agricultura biológica em Portugal.  

 

 

A. Fases e metodologia de preparação do grupo focal 

 

Após a decisão acerca da tipologia de grupo focal a dinamizar, procedeu-se à 

construção de um roteiro de questões e dinâmicas a ser realizadas no encontro (ver grelha 

1).  

O projeto identificou, ainda na fase de candidatura, o Norte e o Centro de Portugal 

como as duas regiões a abranger. Após as reuniões de parceria concluiu-se que os locais 

estratégicos para realização dos grupos focais seriam em Viseu, na Escola Superior Agrária 

de Viseu, e em Vairão, no Campus Agrário da Universidade do Porto.  

Os elementos do IPV e da FCUP identificaram potenciais participantes, construindo 

um universo intencional de convidados. Com base no conhecimento prévio dos indivíduos a 

convidar foi realizada uma caracterização dos informantes privilegiados no que se refere às 

seguintes informações: sexo, idade e nível escolaridade aproximado, profissão e/ou 
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pertença organizacional, razões principais para participar no grupo focal e contactos. A lista 

previamente construída com dados sociodemográficos dos participantes permitiu uma 

preparação mais focalizada do encontro e uma adequação da linguagem utilizada ao 

universo de participantes. 

Para o primeiro grupo focal, realizado em Viseu, foi efetuado um contacto prévio 

com estes informantes por parte de um elemento da equipa da área da agronomia. Cerca 

de 15 dias antes da sua realização, a equipa da A3S iniciou, por via telefónica, novo 

contacto com os potenciais participantes, enderençando posteriormente uma mensagem 

por correio eletrónico com as informações básicas do projeto e especificidades do grupo 

focal, juntamente com o ficheiro do inquérito checklist para uma primeira leitura e análise. 

Esta estratégia de comunicação mostrou-se pouco eficaz uma vez que diversos 

potenciais participantes não confirmaram a presença e porque a A3S que monitorizou os 

contactos não é uma entidade conhecida na área agrícola, pelo que não foi possível 

encontrar de imediato alternativas. Assim, para o segundo grupo focal optou-se pela 

centralização da comunicação em elementos do projeto ligados ao setor agrícola e que, 

de alguma forma, conheciam os informantes privilegiados a convidar. Confirmou-se que, o 

facto do elemento de comunicação ser uma figura de referência na área, suscitava menos 

ambiguidade e incertezas em relação à participação, vinculando os participantes, o que 

para além de centralizar o convite em apenas uma pessoa, despoletou um maior 

compromisso com o convite e consequente participação. 

Os grupos focais decorreram em salas amplas, previamente preparadas para o 

encontro, assegurando-se a não interferência de barulho e interrupções. As mesas estavam 

dispostas em formato “U” para todos os participantes se poderem ver e terem visibilidade 

para a projeção da apresentação e para o quadro branco de apoio usados na sessão. 

Foram distribuídos, na receção, identificadores com os nomes dos participantes para facilitar 

o diálogo entre todos. Foram igualmente disponibilizados, a todos os participantes, o 

questionário tipo checklist a ser discutido (anexo I e II), um documento de auto 

preenchimento da caraterização sociodemográfica (anexo III), um documento informativo 

e de autorização da utilização da informação - consentimento informado (anexo IV) e um 

certificado de participação (anexo V). Foram usados, enquanto materiais de apoio, uma 

apresentação, um quadro para anotar contributos dos participantes nas dinâmicas finais e 

post-its para proceder a duas votações finais.  

Procedeu-se à gravação áudio e de imagem das sessões com consentimento de 

todos os presentes, reiterando-se oralmente o respeito de anonimato de todas as 

intervenções. A sessão foi dinamizada por um elemento do Instituto de Sociologia da 

Universidade do Porto/A3S, socióloga de formação e um membro da coordenação do 
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projeto do Instituto Politécnico de Viseu, agrónoma de formação. Estavam presentes dois 

observadores / anotadores. 

 Na fase de conceção do grupo focal estimou-se um tempo médio de duração de 

noventa minutos, além do tempo de acolhimento e intervalo. Nesses períodos foi 

disponibilizado aos participantes um pequeno lanche, aproveitando o “efeito comida” na 

facilitação da conversa e perceção do perfil do grupo, resultado já corroborado em 

experiências anteriores (Carey, 2007). 

 

 

B. O roteiro e a dinamização dos grupos focais 

 

Após estabilização do entendimento teórico e papel dos grupos focais, procedeu-se 

à construção de um guião (grelha 1) que teve como base os objetivos específicos a que se 

procurava responder com a realização dos grupos focais. De ressalvar, que foi necessário 

uma preparação prévia da equipa responsável pela metodologia dos grupos focais, acerca 

de conceitos chaves do projeto e de vocabulário específico consoante o contexto de 

realização do grupo focal, em particular, regionalismos. 

Considerou-se fundamental iniciar o encontro com um breve enquadramento do 

projeto e contextualização da participação dos atores chave envolvidos na sessão.  

Esta apresentação inicial foi conduzida, como referimos anteriormente, por dois 

elementos da parceria, um deles a figura de contacto ou de reconhecimento institucional 

dos participantes, especialista na temática em questão, que assumiu a dianteira do grupo 

focal sempre que a discussão assumiu um caráter técnico, o outro com experiência em 

dinâmicas coletivas, assumiu a liderança do grupo focal na sua integralidade, cabendo - 

lhe as tarefas de introduzir o tema e coordenar a participação de todos, bem como garantir 

que o diálogo seguia os propósitos do encontro, incitando a conversação. No fundo, 

garantir a dinâmica do grupo e evitar a sobreposição de falas, prejudiciais na análise e 

tratamento da informação (Gondim, 2002). Aos observadores coube a observação direta e 

posterior registo do encontro. 

De seguida, foi realizada uma dinâmica de autoapresentação de todos os 

participantes que, além do seu nome, manifestavam um ponto forte da agricultura 

biológica. Este momento teve como objetivo criar empatia com o grupo e lançar a 

temática do encontro.  

Para cumprir o propósito de perceber os locais e estratégias apropriadas para 

chegar à população alvo dos inquéritos – os agricultores familiares - foram dirigidas ao grupo 

questões que pretendiam identificar estratégias de facilitação deste contacto, com base na 

experiência e sensibilidade dos participantes.  
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Posteriormente, foi alvo de análise a checklist, através de perguntas que procuravam 

validar a sua clareza, objetividade e eventuais omissões importantes para a investigação em 

curso.  

Finda esta reflexão sobre a checklist, foi realizada uma dinâmica com o intuito de 

elencar fatores potenciadores e inibidores de práticas de agricultura biológica em Portugal, 

com propostas de superação dos últimos. Foi apresentada, depois, uma lista de 

recomendações construída pela equipa do projeto, com base na revisão atual da literatura. 

Os participantes foram convidados a elencar outras recomendações que considerassem 

importantes. No final, foram priorizadas as primeiras e segundas recomendações mais 

relevantes, por via de uma dinâmica de voto secreto.  

Ambos os grupos focais ultrapassaram o tempo previsto para a sua 

operacionalização (anexo VI). O primeiro grupo focal teve duração de duas horas e seis 

minutos com um intervalo de quinze minutos e a validação do questionário foi o momento 

mais longo. O segundo grupo focal teve duração de duas horas e trinta minutos com um 

intervalo de também de quinze minutos, tendo sido a reflexão sobre fatores facilitadores, 

obstáculos e sugestões para sensibilização de práticas de agricultura biológica o momento 

mais prolongado. 
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Grelha 1 - Guião orientador para os grupos focais 

DIMENSÕES DE ANÁLISE PERGUNTAS, DINÂMICAS E RECURSOS TEMPO 

ESTIMADO 

(MINUTOS) 

Apresentação Apresentação dos principais objectivos, fases e parceiros do projecto, com recurso a 

apresentação power point. 

5' 

“Quebra-gelo” e 

apresentação dos participantes 

Eu sou o/a NOME e para mim um ponto forte da agricultura biológica é…. 10' 

Objectivo 1: identificação 

das estratégias e locais de 

abordagem ao público – alvo 

Objectivo 2: discussão das 

características do público – alvo e 

definição da tipologia de agricultor a 

abordar: agricultor familiar / pequeno 

agricultor/ novo rural 

1. De acordo com a vossa experiência neste domínio que conselhos e informações nos 

podem dar sobre estratégias a adoptar no contacto com este público, nomeadamente: 

1.1 Quais julgam ser os agricultores / trabalhadores/ com mais interesse / disponibilidade / 

para o estudo em questão?  

1.2 Onde encontramos estes agricultores? 

1.3 Qual a melhor forma de os abordar? 

2. O que poderá facilitar, de acordo com a vossa experiência, o contacto junto deste 

público? 

10' 

Objectivo 3: análise e 

validação do questionário. 

 

3. Foi enviado a todos os presentes um questionário para uma primeira leitura e análise. 

Tendo em consideração que um de nós aplicará o inquérito junto de agricultores familiares, a vossa 

opinião é muito importante para melhorar e validar este instrumento de recolha de dados. 

Gostávamos, por isso, de saber vossa opinião acerca: 

3.1 Da clareza da linguagem?  

3.1.1 Julgam ser compreensível para as pessoas a que será aplicado, neste 

caso os agricultores familiares? 

3.1.2 Se não, que sugestões fariam? 

3.1.3 Da extensão do questionário?  

3.1. Imaginem que eram convidados a responder ao questionário, mostrariam 
disponibilidade para o efeito?  

3.1.1. Acham o número de perguntas adequado?  

3.1.2. Acham que os agricultores familiares disponibilizarão tempo para responder a 

todas as perguntas? 

3.2. Da pertinência das questões? 

3.2.1. Retirariam alguma questão?  

3.2.2.  Se sim, qual e porquê?  

3.3. Lembraram-se de mais alguma pergunta que julguem pertinente colocar no 

questionário, tendo em conta os objectivos do projecto? 

20' 
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Objectivo 4: identificação 

dos mecanismos facilitadores/ 

inibidores da adoção da agricultura 

biológica 

4. Propomos agora que identifiquem, por um lado potenciais facilitadores para adesão de 

práticas de agricultura biológica e por outro, problemas / dificuldades que julguem condicionar a 

sua implementação. Nesse âmbito, propomos a realização de uma dinâmica brainstorming “Apelo 

conjunto para solução de problemas”. 

O dinamizador traça 3 colunas num quadro branco. Os participantes mencionam um 

conjunto de: 

a) Factores facilitadores na adopção de estratégias / procedimentos de agricultura 

biológica; 

b) Constrangimentos / problemas que consideram existir na adopção de estratégias / 

procedimentos de agricultura biológica. 

20' 

Objectivo 5: recomendações 

de base ao desenvolvimento de 

projectos e políticas, regionais e/ ou 

nacionais que possam promover a 

adoção da agricultura biológica por 

agricultores familiares por AF 

5. Uma vez que estes dois objectivos estão intimamente relacionados prossegue-se com a 

dinâmica. Os participantes mencionam propostas concretas de superação / solução / amenização 

desses entraves à adoção de práticas de agricultura biológica. As respostas são colocadas na 3ª 

coluna e, preferencialmente, é feito um esforço de correspondência entre o problema identificado 

na 2ª coluna e a proposta de resolução na 3ª. 

Perguntas de desbloqueio: 

5.1. O que acha da estratégia do Governo para o crescimento da produção agrícola em 

modo biológico? Podem passar porque tipo de incentivo?  

5.2. Como acham que os consumidores de produtos alimentares se irão comportar num 

futuro próximo? Que estratégias se podem usar para a promoção da Agricultura Biológica? Se o 

Estado não apoiar a Agricultura Biológica muitos produtores não estarão integrados. O que se pode 

fazer para que as políticas sejam integradoras?  

Votação - através de post-it os participantes priorizam qual o constrangimento e a solução 

mais prioritária.  

5.3. O que pensam destas recomendações [mostrar recomendações no ppt] que foram 

construídas de acordo com leituras realizadas pela nossa equipa? [Ler e explicar sucintamente todos 

os pontos.Qual a vossa opinião sobre estas propostas? Qual a sua viabilidade? 

20' 

 

Encerramento 

O moderador faz uma breve síntese acerca das principais conclusões do encontro, com 

confirmação dos participantes  

3' 

Prestação de esclarecimentos de eventuais dúvidas e agradecimentos finais. Entrega de 

certificados de participação e recolha do consentimento informado. 

2' 

 Total de tempo (em minutos) 90' 



 

C. Amostra final: processo e características 

 

Inicialmente foram identificados, pelos membros do projeto, com experiência no 

setor agrícola, 30 potenciais participantes - 17 para o grupo focal do Centro e 13 para o do 

Norte. Este processo iniciou-se com a construção de uma lista, como já foi referido 

anteriormente, composta por um conjunto de informações acerca destes potenciais 

prováveis participantes.  

Os indivíduos incluídos nesta lista foram classificados como informantes privilegiados 

devido às seguintes particularidades: experiência profissional e conhecimento do setor, 

proximidade ou responsabilidades no campo político e funções de mediação com o 

público-alvo do projeto. 

A identificação destes participantes procurou integrar caraterísticas 

sociodemográficas similares (por exemplo ao nível da escolaridade) e familiaridade com a 

problemática em análise para potenciar um ambiente no qual todos se sentissem 

confortáveis e alinhados com a partilha acerca da temática do encontro. Em simultâneo 

procurou-se alguma diversidade em termos da pertença laboral, com o intuito de recolher 

diferentes perspetivas de acordo com o perfil e identidade profissional. No entanto, convém 

ressalvar que a homogeneidade dos níveis de escolaridade não foi um requisito obrigatório, 

mas sim a experiência e mediação na área da agrícola. 

Participaram nos dois grupos focais 20 informantes privilegiados, 10 em cada um dos 

encontros. Considera-se a participação alcançada bastante satisfatória, tendo em conta 

que o número de participantes se encontra dentro dos limites de estabelecidos pela 

literatura (Santos, 2017) e que a maioria dos contactos (67%) respondeu afirmativamente ao 

pedido. 

A constituição do grupo revelou-se tendencialmente uniforme em termos de género 

e escolaridade, 9 mulheres e 11 homens, com uma média etária de 47 anos, a maioria 

(n=18) detentora de um diploma de ensino superior. Esta homogeneidade é transversal aos 

dois grupos focais o que, a par da dimensão do grupo, justifica a sua caracterização 

agregada. 

 As pertenças institucionais dos participantes são em contrapartida, e de acordo 

com os propósitos dos grupos focais, diversificadas. Estiveram presentes 8 indivíduos que 

trabalham em empresas privadas do setor agrícola, designadamente agricultores por conta 

própria (n=3), empresas de venda de fatores de produção (n=3), empresas de certificação 

(n=1) e empresas com venda de serviços orientados para a sustentabilidade do ambiente 

(n=1). Contabilizaram-se trabalhadores de associações de desenvolvimento local (n=6), bem 

como representantes do poder local e regional (n=5), entre os quais presidentes de junta de 

freguesia, técnicos municipais e membros de direções regionais de agricultura. De destacar, 

a presença de um (n=1) gestor do ensino superior.  
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 No que diz respeito à profissão principal dos participantes, a maior parte identificou-

se como engenheiro (n=13), grosso modo da área da agronomia, e com menos 

representatividade da zootecnia. Com menor prevalência, classificaram-se 

profissionalmente como técnicos agrários (n=3), presidentes de junta (n=2), gestor (n=1) e 

agricultor (n=1). A nível territorial, constatou-se que os participantes trabalham 

principalmente em Viseu (n=9) e no Porto (n=7) e os restantes em Braga (n=3) e Bragança 

(n=1). 

 

Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica e profissional dos participantes 

 

 n % 

SEXO   
Masculino 11 55.0 

Feminino 9 45.0 

IDADE   
25 a 35 anos 1 5.0 

36 a 45 anos 8 40.0 

46 a 55 anos 7 35.0 

Mais de 55 anos 4 20.0 

Media etária 47 anos  

NÍVEL DE ESCOLARIDADE   

Até ao 3º ciclo do ensino secundário 2 10.0 

Bacharelato 1 5.0 

Licenciatura 15 75.0 

Mestrado 2 10.0 

DISTRITO DO LOCAL DE TRABALHO   
Braga 3 15,0 

Bragança 1 5.0 

Porto 7 35.0 

Viseu 9 45.0 

PERTENÇAS INSTITUCIONAIS   

Administração pública 

Poder local e regional 

 

5 

 

25.0 

Ensino e investigação universitária 1 5.0 

Associações de desenvolvimento local  6 30.0 

Empresas privadas do sector agrícola 8 40.0 

PROFISSÃO PRINCIPAL   

Agricultor 1 5.0 

Engenheiro 13 65.0 

Gestor  1 5.0 

Presidente de junta de freguesia 2 10.0 

Técnicos agrários 3 15.0 

Total 20 100.0 
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3. RESULTADOS 

 

O tratamento dos dados teve como referência os princípios da análise categorial 

temática, uma vez que se privilegiaram os significados atribuídos, passando em primeiro 

lugar pela inventariação dos dados e posteriormente pela sua categorização, quando 

possível (Bardin, 1977). 

Como sublinhado anteriormente, o caracter exploratório assumido na recolha e 

tratamento dos dados (entrevista coletiva e transcrição seletiva) não permite um 

tratamento da informação com significativa solidez, nem das perspetivas individuais, 

nem de objetivos de quantificação. Metodologicamente a informação recolhida não 

apresenta indicadores de saturação suficientes para que se considere que a análise dos 

discursos é detentora d total fiabilidade e, por consequência, também não permite a 

sistematização de regularidades. Dado o caráter exploratório assumido, estes resultados 

estão em linha com os propósitos delineados para esta etapa de investigação. 

Optou-se pela apresentação agregada dos dados obtidos através da realização 

dos 2 grupos focais, o que se traduz num número total de 20 participantes (N=20). Nos 

excertos apresentados identifica-se em qual dos grupos focais foram proferidas as 

afirmações, sendo GF1 o grupo focal realizado em Viseu (região centro do país) e GF2 o 

grupo focal realizado em Vairão (região norte do país.) Adicionalmente, foi 

acrescentado o sexo e idade do informante privilegiado que proferiu os testemunhos 

aqui referidos.   

 

 

3.1. Representações dos participantes sobre a agricultura biológica 

 

O quebra-gelo inicial utilizado nos grupos focais desafiava os participantes a dizerem 

o seu nome e pertença institucional, completando a seguinte frase: “Um ponto forte da 

agricultura biológica é…”. A dinâmica assumiu o duplo propósito de apresentação dos 

participantes, e nesse enquadramento, introduziu uma “pergunta gatilho” sobre a temática 

em debate.  

 As respostas obtidas corresponderam às expetativas iniciais na conceção deste 

exercício, revelando o entendimento de agricultura biológica em palavras chave e/ou 

descrição breve. Os resultados desta dinâmica enquadram-se numa perspetiva de 

posicionamento individual face ao próprio conceito e a outros conceitos similares 

(agricultura familiar, integrada, permacultura, pequena agricultura, etc.) que os 

participantes foram trazendo para a discussão. Esta pergunta inicial, de tipo aberto, permitiu 

identificar diferentes significados na maioria dos participantes. Por conseguinte, foi possível 
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apreender várias representações no mesmo discurso e a partir daí classificar a resposta de 

um participante em diferentes categorias.  

A análise destas definições exploratórias remete para a existência de diferentes 

posicionamentos relativamente ao conceito. A maioria das respostas (n=17) encerra uma 

postura de identificação com a agricultura biológica enquanto expressão de mudança de 

paradigma e de comportamento centrado em maior garantia de sustentabilidade, saúde 

ou de segurança alimentar. 

 

“As técnicas da agricultura biológica são extremamente interessantes, seja 

agricultura biológica, seja permacultura, todos os conceitos associados à 

agricultura biológica. Para mim uma das principais técnicas usadas na 

agricultura biológica, principalmente na permacultura: não mexer nos solos. 

Temos estragado tudo.” [GF2, homem, 37 anos] 

 

“Sou mais fã da produção integrada, embora aprecie a agricultura biológica, a 

produção integrada ainda me dá mais segurança no uso de muitas das 

substâncias para combater pragas e doenças.” [GF1, mulher, 37 anos] 

 

“Sustentabilidade do planeta e confiança nos produtos” [GF1, mulher, 41 anos] 

 

Destacam-se também as respostas que remetem para uma posição de alinhamento 

com a agricultura biológica (n=4) na qual se manifesta confiança no modelo e nos seus 

princípios e práticas de produção. 

  

“Acredito e vivo da agricultura biológica e da pequena agricultura” [GF1, 

homem, 41 anos] 

 

“A minha tendência como agricultor é aproximada à agricultura biológica [GF2, 

homem, 62 anos] 

 

Constata-se, em oposição, um significativo número de respostas que dão conta de 

algum questionamento do modelo (n=9). Dentro deste grupo, uma parcela de respostas 

(n=6) classifica as práticas de agrícola biológica enquanto utopia, associada a situações de 

fraude aquando da utilização não declarada de pesticidas. Consideram também a 

aplicação rigorosa das regras e técnicas como um entrave para a exequibilidade operativa 

da agricultura biológica. Adicionalmente expressam que as condicionantes externas 

(qualidade da água, solos, chuvas, etc.) colocam em causa a legitimidade e características 

chave do modo de produção em agricultura biológica.  
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“O meu projeto inicial era biológico mas tive que optar por agricultura em modo 

de produção integrada. Viver da agricultura biológica não será para os próximos 

anos, para não dizer décadas” [GF1, homem, 41 anos] 

 

“A própria chuva se for ácida contamina o produto. Para mim grave não é 

contaminar o produto, para mim grave é a pessoa que está a produzir o produto 

não ser correta “[ GF2, mulher, 39 anos] 

 

Sob o mesmo ponto de vista de contestação, há respostas que enfocam a 

incapacidade deste modo de produção em responder às necessidades da alimentação da 

população mundial (n=3). Apesar do reconhecimento dos seus constrangimentos, o modo 

de produção em agricultura biológica é visto como uma alternativa possível e uma opção 

de vida. 

 

“Eu acho que não é com a agricultura biológica que se consegue alimentar os 

milhões de pessoas no mundo. Pode ser um caminho, uma forma de estar” [GF2, 

homem, 53 anos] 

 

Há também respostas que associam a agricultura biológica a estratégias 

contemporâneas do mercado e do crescimento de um segmento de consumidores 

preocupados com as questões alimentares e ambientais (n=3). 

 

 “O ponto forte da agricultura biológica é o marketing.” [GF2, homem, 37 anos] 

 

“A valorização do produto na ótica da comercialização” [GF2, homem, 53 anos] 

 

Por último, observam-se respostas (n=3) centradas na necessidade de intervenção 

no sector agrícola a partir da introdução de incentivos e de políticas públicas centradas na 

formação. 

 

 “O que eu acho que se devia fazer eram políticas fortes para ensinar os 

produtores a fazer as coisas bem-feitas. Se fizessem as coisas bem-feitas tínhamos 

o problema da saúde e da segurança alimentar resolvido” [GF2, homem, 66 

anos] 

 

O debate gerado por esta dinâmica acrescentou ainda algumas ideias, 

nomeadamente a dificuldade de mudança de mentalidades e comportamentos dos 
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agricultores familiares face a práticas agrícolas mais sustentáveis, argumento que aliás foi 

sendo recuperado e reforçado em vários momentos do segundo grupo focal.   

 

“Acho que é um caminho [o da agricultura biológica] que vai levar o seu tempo 

mas nós também temos que agilizar” [GF2, mulher, 40 anos] 

 

De referir que o segundo grupo focal foi igualmente propício à problematização da 

questão do cumprimento das práticas associadas à agricultura biológica, tendo sido 

referenciada várias vezes a escassez de apoio técnico aos agricultores. Neste contexto, 

foram proferidos testemunhos de indignação quanto à pesquisa e inspeção sobre as 

práticas dos agricultores familiares que se autodenominam como agricultores biológicos. 

 

“No meio de anos mudaram tantas coisas, havia técnicos para apoiar toda a 

gente: os pequeninos e os grandes. A determinada altura acabou tudo. Não há 

técnicos nem para apoiar os grandes nem os pequeninos. Mudaram as políticas 

e anda tudo à solta. […] Estes agricultores pensam que sabem fazer tudo mas 

não sabem porque não têm ninguém que os ajude a fazer as coisas bem-feitas. 

O maior problema que existe é os agricultores estarem a fazer coisas erradas 

porque não sabem “[GF2, homem, 66 anos] 

 

 

3.2. Identificação das estratégias de abordagem ao público – alvo do questionário 

 

A. Estratégias e vias de operacionalização do processo de inquirição 

 

Um dos principais objetivos destes grupos focais foi a recolha de informação útil para 

o acesso ao público-alvo do questionário desta investigação, os agricultores familiares. 

Nesse sentido, foi previamente enviado a checklist a cada informante privilegiado com o 

intuito de promover a sua leitura antecipada.  

Os resultados desta auscultação incidem sobre as estratégias e vias de acesso aos 

inquiridos, a definição precisa do universo, a construção da amostra ou as formas de 

operacionalização do processo de inquirição. 

Dentro das preocupações de operacionalização do processo de inquirição diversas 

sugestões são dadas, desde as questões de divulgação, a questões de preparação dos 

inquiridores, em particular a familiaridade e conhecimento da temática do projeto. 

As estratégias de questionamento expressas pelos informantes privilegiados apontam 

fundamentalmente para três vias: i) diretamente aos produtores, através dos locais de 

venda da produção agrícola, nomeadamente feiras e mercados; ii) diretamente aos 
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produtores, nas explorações agrícolas; iii) através de convite para encontro presencial em 

local público (junta de freguesia) ou espaço associativo / colaborativo. 

Os participantes sugerem que os agricultores sejam identificados, no caso dos locais 

onde comercializam os produtos e/ou na área agrícola que exploram, através da consulta 

de bases de dados e registos oficiais da Administração Pública Central, Regional e Local 

(Repartição de finanças, Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte e Centro), bases de dados de 

associações nacionais, regionais e locais e cooperativas locais (registos de subsídios de 

produção e outros) e projetos de intervenção em curso nas áreas agrícolas.  

Ao nível da comunicação externa do projeto, sugere-se uma primeira abordagem 

através de figuras de referência dos locais de inquirição com vista a obtenção de maior 

confiança dos potenciais inquiridos. Através, por exemplo, de comunicados do padre da 

freguesia na Igreja, de representantes do poder local, como Câmaras Municipais e Juntas 

de Freguesia, e a partir de associações locais.  

A aplicação de inquéritos a partir de uma estratégia mista de auscultação dos 

agricultores foi considerada a via mais eficaz sob o ponto de vista da dimensão da amostra 

e exequibilidade temporal e financeira do projeto. Os participantes identificaram duas 

possíveis estratégias que se complementam entre si: i) em pontos de venda e ii) por via de 

convocatórias para presença em encontro a realizar num local a combinar (associações, 

cooperativas e Juntas de Freguesia).  

Em debate, foi frequentemente enfatizada a ideia de reduzida disponibilidade dos 

agricultores familiares nos mercados ou feiras uma vez que em situação de venda estão 

preocupados com o escoamento dos seus produtos. Convém contudo realçar que esta foi 

considerada uma das estratégias mais eficazes do ponto de vista obtenção de maior 

número de respostas (dimensão do universo de entrevistados).  

Quando, e se questionados nas suas explorações agrícolas, os horários e 

responsabilidade laborais dos agricultores podem dificultar a aplicação do questionário, 

com a agravante de uma possível desconfiança em relação à presença de uma figura 

externa. Não obstante, esta foi considerada a via qualitativamente mais enriquecedora 

para o projeto de investigação.  

 A realização de encontros, preferencialmente em horário pós-laboral, foi 

consensual, destacando-se o papel de mediação de interlocutores privilegiados nas 

convocatórias tais como, párocos, presidentes de Junta de Freguesia, responsáveis por 

projetos de intervenção e associações. Neste registo, as pessoas teriam mais disponibilidade 

e poderia ser uma forma de solicitar eventuais visitas às explorações dos grupos alvo. 

Também aqui foi manifesta a disponibilidade dos participantes em mediarem o contacto. 

Como vias de triagem, destaque para: 

 o trabalho prévio com os interlocutores privilegiados; 
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 combinar abordagem no mercado, com encontro em local de 

referência cívica ou associativa, com possibilidade, em alguns casos, 

de visita à exploração; 

 formação de inquiridores para o efeito. 

 

B. Questões sobre o universo 

 

Uma preocupação que emergiu junto dos participantes está relacionada com os 

critérios de classificação de um produtor como agricultor familiar. Um dos participantes 

parte de uma abordagem legalista e questiona o universo dos agricultores familiares 

dividindo-o entre os registados na Autoridade Tributária e Aduaneira e os não registados, ou 

seja os indivíduos e as famílias que praticam agricultura de subsistência (com ou sem venda 

ou troca de bens em mercados) e os agricultores familiares que exercem a atividade 

informalmente também com fins de troca comercial. Embora esta tenha sido considerada 

uma dúvida legítima, a equipa de investigação explicou que esta preocupação não estava 

inserida nos propósitos do projeto e estabilizou o conceito de agricultor familiar como: 

 

 “o responsável (chefes de exploração) de explorações agrícolas com dimensão 

igual ou inferior a 2 hectares, que utilizam mão-de-obra maioritariamente do 

agregado familiar e cujos rendimentos são na maioria provenientes da 

exploração (agricultura familiar/pequena agricultura)” (FAO, 2014) 

 

Outras questões fundamentais passam pela triagem de quem pode ser 

legitmamente considerado um agricultor familiar quer nas explorações agrícolas, quer nos 

pontos de venda (mercados e feiras). No caso das explorações agrícolas, os participantes 

evidenciaram preocupação com as características das explorações agrícolas e modos de 

produção, de forma a serem garantidas as condições mínimas de segurança alimentar. No 

caso dos mercados será importante distinguir quem efetivamente é produtor e comercializa 

os seus produtos (e que tipo de exploração agrícola detém), de quem é meramente 

comerciante e pode produzir algum tipo de produto (‘um quintal, umas árvores de fruto’) 

que também comercializa.  

 

“Cobrir os que vão ao mercado é bom porque são aqueles que já têm um 

hábito e são aqueles que devem ser alvo de intervenção. Esses é que preciso 

esclarecer no sentido de lhes mostrar que aquilo que estão a fazer não é 

agricultura biológica. São inconscientes. É preciso saber o que na prática 

melhoraram em relação aquilo que já faziam. O importante é sensibilizar estas 
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pessoas e dar segurança ao consumidor e quem vai à praça [GF1, homem, 55 

anos] 

 

“Na minha opinião a melhor forma de encontrar as pessoas é nas explorações 

e verificamos logo se existe exploração ou não. Nos mercados, lhe garanto a si, 

muita gente vai dizer que é agricultor. E se for visitar o terreno que a pessoa 

tem, nada comprovado “[GF2, homem, 37 anos] 

 

Os participantes focaram questões de fiscalidade – justiça social – no sentido de 

cumprir critérios de atividade económica e dos respetivos impostos associados, mas 

também questões de qualidade e segurança dos modos de produção dos produtos para 

consumo alimentar. Surgiram também questões de auto perceção e de uma conceção 

difusa na sociedade sobre o que é a agricultura familiar/’ser agricultor’. 

Estes resultados convidam a estabelecer e explicitar alguns critérios operacionais de 

delimitação do universo e da sua composição interna por parte da equipa de investigação. 

 

C. Amostragem na aplicação do inquérito  

 

Ainda que a construção de uma amostra estatisticamente representativa não seja 

um objetivo metodológico do projeto por se inserir numa abordagem exploratória de 

investigação ação, o debate dos participantes levantou também questões relacionadas 

com os critérios amostrais, incluindo os processos de seleção dos indivíduos e a sua 

representatividade relativamente à heterogeneidade do setor referida no ponto anterior.  

 

“O problema é que quando convocamos as pessoas são aquelas a quem é mais 

fácil de chegar, as mais disponíveis e não preenchemos o universo todo. Para 

termos uma imagem macro do que temos da realidade temos que ser 

aleatórios, não podemos escolher pessoas” [GF2, homem, 37 anos] 

 

“Há muitos agricultores familiares que fazem autoconsumo e não vão para os 

mercados, também têm que ser contabilizados para aqui” [GF1, homem, 41 

anos] 

 

“Bases em listagem e em pedidos únicos, é muito complicado normalmente é 

preciso saber muito bem onde estão estas pessoas… (…) Acho que nos 

mercados locais é melhor” [GF1, homem, 55 anos] 
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Destaca-se a importância da criação de um universo diversificado de inquiridos, que 

cumpram no mínimo alguns requisitos e que permitam a obtenção de informação 

representativa das práticas dos agricultores familiares. Por outras palavras, que sejam 

sensíveis a variáveis sociodemográficas e profissionais bem como caraterísticas das 

explorações, dos modos e meios de produção. 

Em suma, quanto ao objetivo de definição do público-alvo do inquérito, os 

resultados remetem para a seguinte tipologia:  

 os agricultores oficialmente registados nos organismos competentes enquanto 

exercendo esta atividade económica; 

 os agricultores com explorações agrícolas que não estão oficialmente 

registados e que têm registos nas associações setoriais enquanto produtores;  

 os agricultores com explorações agrícolas que não estão oficialmente 

registados e que têm registos nas autarquias locais como comerciantes em 

feiras e mercados locais; 

 os agricultores com explorações agrícolas que não estão oficialmente 

registados e que não estarão registados em bases de dados pelo facto de a 

atividade ser realizada com meros fins de consumo doméstico; 

 

 

3.3. Reflexão e contributos dos participantes para a checklist a aplicar aos agricultores 

familiares  

 

A. Estrutura e propósitos da checklist 

 

Foi disponibilizado aos informantes privilegiados um questionário do tipo cheklist a ser 

aplicado a agricultores familiares. O documento segue uma estrutura composta por 

afirmações ou características a serem preenchidas pelo administrador do inquérito de 

acordo com as respostas dos inquiridos. Para cada item individual, é obtido um valor médio 

ou percentagem de adoção (presença) de cada variável de caráter binomial (Kuiper, 

2000).  

A primeira parte do questionário, de enquadramento, diz respeito a informações 

sociodemográficas do agricultor e do seu agregado familiar com questões sobre a sua 

situação perante o trabalho, situação fiscal e rendimento anual da exploração. De seguida, 

são listadas questões relativas a especificidades da exploração desde a sua dimensão, 

titularidade, número de trabalhadores e modalidades de escoamento dos produtos. São 

perguntas importantes não só para caracterização do universo dos inquiridos como também 

para certificar que o inquirido se insere  nos critérios formalizados de agricultor familiar. 
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 No subponto das práticas culturais são incluídas perguntas sobre processos e técnicas 

que integram os itinerários técnicos essenciais ou excluídas em agricultura biológica como 

consociações culturais, rotação de culturas, adição de matéria orgânica de origem animal 

e também restos de plantas (adubação verde) antes das plantações e sementeiras, 

tutoragem ou a seleção de variedade e cultivares resistentes (utilização de luta genética 

para reduzir problemas com pragas e doenças). São ainda feitas questões alusivas a outras 

práticas como o pousio, utilização de intervenções em verde, produção de sementes ou 

plantas em viveiros próprios, inoculação de sementes/plantas com micorrizas, 

compostagem, enrelvamento natural, ou a utilização de diferentes meios de luta como a 

luta biológica, biotécnica e química.  

 

 

B. Análise e discussão da checklist 

 

No primeiro grupo focal foi apresentado o questionário construído pela equipa de 

investigação (anexo I) e, posteriormente, a equipa voltou a rever o documento tendo por 

base a sistematização das sugestões desse primeiro encontro com informantes privilegiados. 

Portanto, no segundo grupo focal o inquérito já havia sido alvo de uma auscultação e 

posterior revisão (anexo II). Optou-se por lógica de validação de forma a estabilizar quer a 

estrutura, quer o conteúdo deste instrumento. Por consequência, no segundo grupo foram 

sinalizadas menor número de sugestões. Todavia, reiteraram-se focos de reflexões e, por via 

de uma maior estabilização do questionário, emergiram outras preocupações que não 

tinham sido  explorados no anterior grupo focal. 

Em geral, os participantes mencionaram 30 sugestões de acrescentos e melhorias da 

checklist, algumas delas bastantes próximas em termos de conteúdo. Estas sugestões 

centraram-se em três dimensões, nomeadamente nas práticas culturais (21 sugestões), nas 

características das exploração (7 sugestões) e nas características sociodemográficas do 

produtor e família (2 sugestões).  

Predominantemente, as reflexões centraram-se nas questões relativas às práticas 

culturais, tendo sido neste tópico que foram indicadas mais sugestões ao nível da 

estruturação e especificidade da pergunta ou com a introdução de uma nova pergunta. 

Realce para questões associadas ao recurso a apoio técnico, formação contínua, luta 

química (estratégias de prevenção e combate a pragas e doenças) e de avaliação de 

boas práticas (partilha de máquinas agrícolas e reciclagem). Não foram assinaladas 

alterações significativas ao nível da simplificação e clareza da linguagem, o que reforça a 

experiência e esforço prévio que foi efetuado pela equipa de investigação.  

Um outro foco de discussão foram as caraterísticas da exploração (n=7), em concreto 

a dimensão das explorações e seu parcelamento, bem como as estratégias de escoamento 
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dos produtos (autoconsumo, comercialização ou misto). As questões de registo de atividade 

nas instâncias apropriadas foram um dos temas de discussão. Nesse sentido foi introduzida 

uma pergunta depois da caraterização sociodemográfica e profissional do agricultor e do 

agregado familiar, que deverá ser colocada pelo inquiridor apenas no final, a saber: Tem 

atividade fiscal como agricultor? 

 

 

3.4. Identificação dos mecanismos facilitadores e inibidores da adoção de agricultura 

biológica e sugestões de superação  

 

Com o intuito de identificar causas que favorecem ou, por oposição, limitam a 

adoção de práticas de agricultura biológica, foi aplicada uma segunda dinâmica. Os 

participantes foram convocados, numa lógica de brainstorming, a mencionar fatores que, 

na sua opinião e de acordo com a sua experiência profissional, facilitam e impedem a 

implementação de estratégias deste modo de produção. Foram escritas num quadro 

branco os contributos dos participantes. Finda a discussão, foi pedido que assinalassem, num 

papel e anonimamente, o fator facilitador e inibidor que considerassem mais relevante. A 

equipa do projeto recolheu os dois papéis para posterior sistematização e análise. Os 

participantes referiram sete fatores favoráveis e seis fatores inibidores da adoção de práticas 

de agricultura biológica, que podem ser hierarquizados com base nos resultados da 

votação dos participantes. 

 

A. Fatores facilitadores 

 

De acordo com os contributos dos participantes é possível traçar sete fatores 

favoráveis à adoção de práticas de agricultura biológica. A figura 2 mostra com maior 

detalhe a distribuição da votação dos participantes.  

Em relação aos fatores que poderão promover a adesão a práticas de agricultura 

biológica, destacou-se o valor económico que pode representar para os agricultores, ou 

seja, crê-se que a agricultura biológica pode ser rentável quer por via dos procedimentos 

técnicos adotados, como sejam a rotação de culturas ou a qualidade do solo, quer pela 

valorização dos produtos no mercado por um consumidor consciente. 

A abordagem sobre os benefícios para a saúde foi uma das causas apontadas como 

fator propulsor da agricultura biológica, onde surgiram apontamentos sobre a sua 

qualidade.  
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Figura 2 - Fatores facilitadores identificados pelos participantes nos grupos focais 

 

 

 

 

“Acho que a agricultura biológica é um caminho nomeadamente, 

não só ao nível da questão da sustentabilidade do planeta, mas 

acima de tudo da saúde e dos problemas de saúde que tem 

aparecido nas últimas décadas, nomeadamente relacionados com 

os problemas oncológicos e etc. Até que ponto não terá muito a ver 

com aquilo que se tem vindo a fazer? Se estamos a fazer o que está 

certo ou se o caminho já devia de ter sido trilhado com mais 

diversidade?” [Homem, 45 anos]. 
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“E as causas de aplicação de fitofármacos em termos de saúde. A 

consciência das doenças […] Chegamos a um grupo de agricultores 

e apresentamos por gráficos porque que é que as pessoas morrem 

de leucemia por causa de herbicidas na relva. Quer dizer, chegámos 

e os agricultores ficam assim [faz ar de espantado imitando os 

agricultores]. No seu caso quantos casos da tireoide conhece? A 

toxicidade aguda e a toxicidade crónica e aguda, mais pela 

crónica “olha que isto vai matando aos bocadinhos”. O nosso corpo 

é conduzido por hormonas ” [GF1, homem, 41 anos] 

 

Contudo, no decorrer deste debate surgiu uma posição que questionava a validade 

da associação entre produção e consumo de alimentos provenientes de práticas agrícolas 

mais sustentáveis e melhor qualidade de vida.  

 “A parte de saúde não está provado, o que está provado é que 

nutricionalmente os alimentos são mais ricos” [GF2, homem, 37 anos] 

 

Os fatores ambientais e conhecimentos implícitos e informais existente foram 

apontados como fatores propiciadores das práticas de agricultura biológica pelos 

agricultores familiares, quer porque se considerar que Portugal beneficia de um clima e 

qualidade do solo e água favoráveis, quer porque os agricultores familiares dispõem de 

experiência e de saberes tradicionais próximos das propostas técnicas da agricultura 

biológica.  

No mesmo sentido, foi referida uma ligeira e ténue alteração de comportamento dos 

agricultores familiares na adoção de procedimentos técnicos, em particular no sentido de 

que já nem todos recorrem à aplicação indiscriminada de pesticidas. Este tipo de 

representação foi intercalada de outras de cariz inverso quando apontavam para uso 

excessivo e não regrado dos pesticidas e ao referirem que os agricultores colocam os 

pesticidas “ a olho” ou o “dobro das tampas recomendadas”. 

A conjuntura política, bem como a agenda aos níveis local e regional, foram 

mencionados como fatores propiciadores da prática da agricultura biológica encarada 

como uma oportunidade de valorização do território. Uma oportunidade quer do ponto de 

vista económico por via da proximidade ao mercado de consumo de produtos alimentares, 

quer cultural por via da preservação do património local, para além de que, no momento 

atual, existem algum apoio técnico com estes objetivos (ainda que considerados escassos).  

 

“Acho que é preciso um apoio técnico com muito sentido das 

aplicações técnicas e práticas das questões. Isto é um fator 

facilitador para implementar. Apoio técnico adequado e 
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especializado que sabe qual é a solução mais acessível. “ [mulher, 37 

anos] 

 

“ Este apoio já existe em alguns sítios mas é preciso reforço” [mulher, 

24 anos]  

 

“Há disponibilidade técnica, está disponível mas…Nós devemos 

trabalhar e aproveitar a onda que é a sensibilização – está aqui um 

presidente de junta – dos autarcas, dos presidentes de câmara e de 

junta. Está toda gente neste momento extremamente sensibilizada 

para isto. Não é preciso estar a sensibilizá-los, é só preciso pô-los a 

fazer isto […] Andar em cima deles. Acompanhar isto e chamá-los à 

atenção”. [homem, 55 anos]. 

 

 

De qualquer forma, para um grupo maioritário de participantes, a agricultura 

biológica foi encarada como uma janela de oportunidade para as suas regiões, ainda que 

muitos expressassem pontualmente algum ceticismo e dúvida quanto à capacidade de 

mobilizar esta potencialidade, com exceção de 3 participantes que mantiveram sempre um 

discurso pessimista. 

 

 “Para mim a agricultura biológica tem sentido em pequena escala e a nível 

local. Não tem sentido pagarmos cabrito biológico da Nova Zelândia. Nós 

fazemos isso.” [GF2, mulher, 40 anos] 

 

B. Obstáculos 

 
Para os participantes o fator inibidor mais preponderante é a necessidade de 

cumprimento de um conjunto de critérios exigentes de diversa ordem para a adoção da 

agricultura biológica, a saber, a certificação, o regime fiscal e as técnicas de produção 

(Figura 3).  

 

“Agilizar o processo de certificação, facilitar porque é um bocado complexo. 

Havia de haver uma forma de ser rápido porque é difícil. Falta apoio técnico.” 

[GF2, mulher, 40 anos] 
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Figura 3 - Obstáculos identificados pelos participantes nos grupos focais 

 

 

 

Embora, como já foi referido, exista uma abertura e procura dos mercados e dos 

próprios consumidores para produtos alimentares mais saudáveis, o preço associado opera 

muitas vezes como inibidor da sua compra. Adicionalmente, os participantes consideram 

que o consumo destes produtos está tendencionalmente territorializado nas duas áreas 

metropolitanas e na região do Alga. Todavia, escasseiam meios de apoio ao transporte das 

mercadorias e sem esse garante a deslocação dos produtos não é economicamente viável. 
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“Quem consume os produtos biológicos é Lisboa, Porto e Algarve. Era importante 

conseguirmos em termos de transporte levá-los ao Litoral. Aos grandes centros” 

[G2, homem, 41 anos] 

 

Neste sentido, foi também notório que apesar de referido enquanto fator de adesão à 

agricultura biológica, o valor económico destes produtos no mercado, caraterizado por um 

preço genericamente mais elevado, que decorre quer dos custos produtivos que foram 

sendo enunciados (mão-de-obra intensiva, certificação, custo dos fatores de produção, 

necessidade de deixar parte da exploração em pousio, etc.) quer dos custos de 

escoamento dos produtos e da perecidade dos mesmos, opera como obstáculo à sua 

compra. 

 

 
“Nós falamos com eles e eles começam a desistir porque este ano correu mal, 

não me compensa estar a pagar a certificação. O ano corre mal já faz tomar 

certas decisões” [GF1, mulher, 49 anos] 

 
 

 
Os recursos humanos foram, por algumas das suas caraterísticas, simultaneamente 

considerados um fator de inibição: falta de formação dos produtores, fragilidade dos 

conhecimentos teóricos e de domínio de práticas de agricultura biológica. Associaram a 

este obstáculo a insuficiência de apoio técnico, quer em termos da sua oferta considerada 

pelos participantes como diminuta para as necessidades dos agricultores, quer em termos 

da qualidade do apoio prestado. No que se refere à formação nesta área, os enunciados 

remeteram para a sua má qualidade, para além da oferta ser escassa, mas também para a 

exigência de formação de formadores de forma a tornar os técnicos capazes de se 

adequarem às caraterísticas socioprofissionais dos agricultores familiares. 

 

 
“ É muito difícil, não há formação, nem entidades que o façam” [mulher, 40 

anos] 

 
“A maior parte dos formadores de agricultura biológica são maus. Não 

sabem o que estão a dizer. Não sabem distinguir um auxiliar de uma praga” 

[homem, 37 anos] 

 
 

Não raras vezes, a agricultura biológica é uma atividade complementar, ou seja, não 

representa o rendimento principal do agregado familiar ou da empresa. Esta tendência 

fragiliza a sua consolidação. 
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“ Eu conheço muito poucas empresas que são profissionais da agricultura 

biológica […] Depois é assim, é sempre um complemento de qualquer coisa. Dos 

7 produtores que são de [local] só 1 é que é a atividade dele. Os restantes é 

uma coisa complementar.” [GF2, mulher, 40 anos] 

  

  

C. Soluções  

No mesmo registo de dinâmica de brainstorming, os participantes mencionaram 

propostas de solução para os obstáculos elencados anteriormente (tabela 2). Uma vez que 

este exercício passou pela identificação concreta de soluções, as explicações são, na 

maioria das vezes, pragmáticas, não tendo sido possível traçar uma análise mais intensiva 

dos significados e sentidos atribuídos a cada solução. Apresentamos de seguida os 

argumentos principais que fundamentam as sugestões apontadas. 

 

Tabela 2 - Sugestões identificadas pelos participantes nos grupos focais 

 

 

A maioria salienta a necessidade de investimento na formação formal dos produtores, 

técnicos e formadores e de informação junto dos consumidores. A preocupação com a 

formação está aliás presente noutros momentos de debate dos grupos focais, incluindo em 

alguns casos uma visão mais abrangente de formação e informação que inclua escolas e os 

próprios programas escolares. 

 

“Formação escolar na escola. Até incluir nos currículos. Explicar diferentes tipos 

de agricultura.” [GF2, homem, 37 anos] 

 

Outra proposta frequente tem que ver com a informação transmitida aos 

consumidores através de divulgação de campanhas que visem esclarecer sobre os 

Soluções N 

Incentivos à formação dos produtores e dos formadores 6 

Informação aos consumidores dos benefícios do modo de produção em AB 4 

Reforço de Apoio Técnico com aplicação prática e económica das questões 3 

Melhoria da logística de transporte e comercialização 3 

Implementação de circuitos curtos com base em protocolos locais 1 

Incentivos económicos 1 

Criação de OP de agricultura biológica  1 

Total 19 
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benefícios da agricultura biológica e que deverá passar também pelo envolvimento e 

articulação com o poder nacional e local.  

 

“ Fazer campanhas de sensibilização para os consumidores. A questão da 

alimentação devia ter mais importância dentro do Ministério da Agricultura” 

[GF1, mulher, 24 anos]  

 

“ Ao nível da alimentação devia de haver sensibilização para os consumidores 

não só de Lisboa, que consome e conhece, mas levar o outro a consumir porque 

se calhar pensa que é muito mais caro e não é. Porque se calhar pensa que as 

couves são amarelas e não são. Ainda há muitos preconceitos sobre os produtos 

de agricultura biológica, de serem feios” ” [GF1, mulher, 41 anos]  

 

“Há um aspeto que nós devemos trabalhar e apanhar a onda que é 

sensibilização dos autarcas: os presidentes de Câmara e os presidentes de junta 

está toda gente neste momento sensibilizada para isto. Não é preciso sensibilizá-

los é preciso pô-los a fazer coisas” [G1, homem, 55 anos] 

 

Há também quem aponte a necessidade de reforço da adequabilidade do apoio técnico, 

com aplicação prática e económica das questões, numa lógica de longo prazo. Destaque 

para as questões de logística, com a necessidade de apoios no transporte e 

comercialização dos produtos nos centros urbanos e no litoral. 

 

“ Quem consume os produtos biológicos são de Lisboa, Porto e Algarve e 

era importante nós conseguirmos em termos de transporte uma logística 

para tirar estes produtos para lá. Levá-los ao Litoral, aos grandes centros.” 

[G1, homem, 41 anos ] 

 

Com menor relevo, foi ainda mencionado a importância de implementar circuitos 

curtos com base em protocolos locais como, por exemplo, organizações do sector 

público, promovendo mais incentivos económicos para a emergência e consolidação 

de redes de consumo. 

 

“Mobilizar as IPSS do território. Obrigar as IPSS a consumir produtos desse 

território […] Fazer protocolos com este tipo de serviços locais, a consumir 

os produtos locais. Implementar circuitos curtos com IPSS, cantinas 

escolares e hospitais.” [G1, homem, 55 anos] 
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3.5. Recomendações ao desenvolvimento de projetos e políticas de promoção da 

agricultura biológica  

 

A última fase dos grupos focais centrou-se na apresentação das recomendações 

construídas pela equipa do projeto (tabela 3 – itens 1 a 8). As oito recomendações 

previamente elaboradas pela equipa de investigação foram genericamente bem recebidas 

pelos participantes com exceção da recomendação de formalizar a agricultura familiar 

através de políticas e sistemas de apoio, a qual não obteve qualquer acolhimento. A 

equipa de investigação questiona-se, no entanto, se este resultado não deriva de um 

insuficiente esclarecimento no momento de debate sobre esta sugestão. 

Simultaneamente importa sublinhar que foram acrescentadas à lista inicial seis 

recomendações, no conjunto dos dois grupos focais, uma das quais obteve o apoio do 

maior número de votos dos participantes enquanto recomendação prioritária: Criação de 

um campo experimental de agricultura biológica liderado pelas direções regionais com 

objetivos pedagógicos (demonstração + experimentação). 

 

“Fazer um campo experimental e se calhar levá-los lá [aos agricultores] a ver o 

campo experimental da responsabilidade do Ministério da Agricultura” [GF1, 

mulher, 48 anos] 

  

“Das Direções Regionais ou então se o Ministério da Agricultura não quisesse 

alguma instituição que ficasse com isso. Mais experimental. A Direção Regional 

tinha em Tondela de ovinocultura. Era experimental e as pessoas iam. Nós 

levávamos lá os agricultores a ver o queijo, como é que se fazia o queijo e eles 

faziam” [GF1, mulher, 48 anos] 

  

“Um caso de Aguiar da Beira, um centro experimental de castanha e castanheiro está 

a desenvolver um projeto. Tem a Câmara Municipal como parceira mas é da 

responsabilidade do município […] Pode resultar” [GF1, mulher, 41 anos] 

 

A segunda recomendação acrescentada foi a criação de grupos de trabalho 

transversais com vista à promoção em rede e articulação de saberes, práticos e 

experiências (agricultores, técnicos, comerciais): 

 

“Criação de grupos de trabalho transversais, não precisam de ser 

obrigatoriamente engenheiros agrícolas ou especialistas em herbicidas. Acho 

que devia ser transversal. Um trabalho que fosse até dos próprios produtores. Eu 

sei que isto se calhar não é muito fácil de operacionalizar mas poderem 
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trabalhar em conjunto para cada um deles ter aqui o seu contributo técnico. 

Trabalhar quanto mais perto melhor. Se andamos aqui a fazer palestras na 

cidade, isso se calhar não resulta nada” [GF1, homem, 46 anos] 

 

O próximo quadro apresenta as oito primeiras recomendações construídas pela 

equipa de investigação e as seis propostas sugeridas pelos participantes. A catorze 

recomendações foram no final, alvo de priorização e votação em papel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Recomendações votadas pelos participantes dos grupos focais 

 

 

14 recomendações 1ª 

prioridade 

n 

2ª 

prioridade 

n 

Total 

n 

1. Ações de promoção das práticas de agricultura 

biológica com visitas de estudo, formações e palestras, 

sessões de esclarecimento 

4 4 8 

2. Formalização da agricultura familiar através de políticas 

e sistemas de apoio 

0 0 0 

3. Criação de um serviço de apoio para agricultura 

biológica nas associações do sector 

3 2 5 

4. Criação da figura de agricultor leader/assistente 

agrícola  

3 0 3 

5. Criação de regiões em agricultura biológica 

(BIODISTRICT) 

3 2 5 

 6. Criação de grupo AMAP - Associação para a 

Manutenção da Agricultura de Proximidade 

0 1 1 

7. Aposta na divulgação da agricultura biológica nas 

redes sociais (tutoriais, seguidores, grupos online, 

infografias) 

2 3 5 

8. Criação de uma linha telefónica de apoio aos 

agricultores familiares 

0 2 2 

9. Campo experimental das direções regionais 

(demonstração e experimentação) 

4 2 6 

10. Criação de grupos de trabalho transversais de partilha 0 1 1 
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4 Cada participante recebeu a indicação de eleger duas das recomendações que considerava mais 

prioritárias. Previa-se um total de 40 votos no total. No entanto, dois participantes votaram em 3 

recomendações mais prioritárias, facto que foi apenas verificado no momento de análise dos dados. 

Por opção metodológica, e por não identificarmos a ordem de primazia destes dois participantes em 

relação às sugestões, optamos por manter este resultado. 

e experimentação de saberes práticos: fazer caminho, 

trabalho articulado mais contributo técnico de todos 

11. Criação de organizações de produtores de 

agricultores familiares 

0 2 2 

12. Agilização do processo de certificação 0 2 2 

13. Pequenas feiras de agricultura biológica (mercado de 

proximidade /locais) 

1 0 1 

14. Educação Escolar 1 0 1 

Total   424 
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4. CONCLUSÕES  

 

No que se refere ao objetivo de envolver um conjunto significativo de informantes 

privilegiados, a amostra final alcançada pode ser considerada muito satisfatória. Foi possível 

reunir 20 dos 30 informantes privilegiados identificados, 10 de cada uma das regiões, e com 

a diversidade pretendida em termos de perspetivas sobre o sector. Designadamente estão 

representados profissionais com forte peso da formação de base em engenharia na área de 

agronomia e provenientes de empresas do sector privado, de comercialização de produtos 

agrícolas e de sustentabilidade do ambiente, bem como agricultores por conta própria, 

técnicos de associações de desenvolvimento e cooperativas e dos serviços de agricultura 

regionais, representantes do poder local e técnicos municipais. 

Este envolvimento permitiu alcançar objetivos para além dos inicialmente previstos – 

a possibilidade de disponibilização ou intermediação de contatos para a implementação 

dos inquéritos e possibilidade de facilitação da sua aplicação no âmbito das suas atividades 

e propósitos, mobilizando conhecimentos, contatos e redes de relações, bem como uma 

filiação no curso do projeto. 

Permitiu, também, uma abordagem exploratória às representações e 

posicionamentos dos participantes face à agricultura biológica. Efetivamente, como 

reportado, uma parte significativa dos participantes identifica-se mais com a ideia da 

necessidade de práticas de agricultura mais sustentáveis, sistemas mais eficientes e credíveis 

de produção, distribuição e comercialização ao nível local, da mudança de práticas e 

estilos de vida, do que com a agricultura biológica estrito senso como proposta 

tecnicamente certificada e única. O questionamento deste modelo levanta a questão se o 

posicionamento e assunção do conceito de agricultura biológica não será um obstáculo a 

considerar nas fases sequentes desta investigação. Há distanciamento crítico relativamente 

ao tema. Estas preocupações expressam-se em questões tais como: 

 Reduzido conhecimento teórico e operacional dos produtores, vendedores e 

consumidores; 

 Falta de controlo das autoridades certificadoras e fiscalizadoras; 

 Fidelidade e qualidade da informação ao consumidor; 

 Dificuldade de escoamento dos produtos; 

 Fiabilidade do efetivo cumprimento de princípios e práticas de agricultura 

biológica; 

 Legitimidade da agricultura biológica enquanto método de produção 

dependente de fatores externos; 

 Adesão a outros modos de produção sustentável (integrado, 

permacultura…). 
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Importa sublinhar que, dadas as questões em debate na definição do universo e nas 

vias de acesso aos inquiridos, os participantes manifestaram preocupações de legitimação 

dos resultados da investigação nomeadamente na representatividade da amostra, 

formação e conhecimento dos inquiridores acerca do processo de inquirição e sobre a 

temática. 

No que diz respeito à checklist na base do inquérito os resultados dos grupos focais 

foram no sentido de melhorias específicas e de concordância com a sua estrutura geral. 

Não foram igualmente assinaladas alterações significativas ao nível da simplificação e 

clareza da linguagem. Estes resultados reforçam a experiência da linha de investigação que 

tem sido seguida pela equipa. 

As sugestões de acrescentos e melhoria da checklist centraram-se em três domínios, 

nomeadamente nas: i. práticas agrícolas (prevenção e combate a pragas e doenças, 

produção animal, origem dos fatores de produção) e experiências alinhadas com os 

princípios da economia solidária e economia circular (partilha de máquinas agrícolas, 

reciclagem), ii. características da exploração - dimensão das explorações e o seu 

parcelamento e estratégias de escoamento dos produtos e iii. especificidades relativas à 

legalidade da venda dos produtos.  

As representações sobre os fatores propulsores ou impeditivos da adesão às práticas 

de agricultura biológica manifestaram-se, por vezes, antagónicos no sentido em que apesar 

de se ter considerado que há fortes razões para adoção das mesmas, os obstáculos são 

manifestos e parecem impor-se com maior intensidade.  

As representações mais favoráveis à sua adoção radicam na consciencialização dos 

seus benefícios para a saúde e para o ambiente, mas também de alguma proximidade 

entre as práticas tradicionais dos agricultores biológicos e os princípios e técnicas da 

agricultura biológica, a par de algum apoio técnico. Porém, os graus de escolaridade, 

genericamente baixos dos agricultores, e a carência de formação técnica nas temáticas 

essenciais, conduzem-nos a uma prática agrícola imediatista, orientada para a 

rentabilidade de curto prazo, o que não se compadece com as técnicas da agricultura 

biológica que exigem uma orientação de longo prazo, com espaços de tempo para 

alimentar a terra e respeitar os ciclos da natureza. Em simultâneo, os agricultores tendem a 

enfrentar dificuldades de ordem financeira e mesmo fiscal, encontrando nos custos 

associados aos processos produtivos e de certificação de produtos biológicos um obstáculo. 

Acrescem as dificuldades inerentes a um mercado exíguo e distante, ao preço elevado dos 

produtos e ausência de canais de escoamento eficazes. Foi atribuída uma nota positiva ao 

contexto político nacional e local que é entendido como favorável. Destacou-se o papel do 

poder local e autárquico, quer na divulgação das vantagens deste modo de produção e 

disponibilização do correspondente apoio técnico aos agricultores familiares, quer no 
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contributo para a definição de estratégias de marketing orientadas para os consumidores 

locais responsáveis e para o desenvolvimento económico territorial sustentável.  

Da análise conjunta das soluções e recomendações discutidas com os participantes, 

o enfoque centrou-se nas propostas de promoção de ações de formação sobre modos de 

produção mais justos e sustentáveis junto de diferentes intervenientes: formadores, 

agricultores e consumidores, independentemente da região do país e da faixa etária. Com 

semelhante peso, destaque para a divulgação deste modo produção por via da criação 

e/ou consolidação de redes existentes a nível local, e potenciação de dinâmicas de 

experimentação e demonstração prática sobre a importância, procedimentos e benefícios 

de adoção destas estratégias. Ainda que se reconheça maior sensibilidade política para 

esta temática, há ainda um forte trabalho de reforço no acompanhamento e mentoria dos 

decisores.  

A dinamização destes dois grupos focais cumpriu os seus propósitos iniciais ao reunir 

informantes privilegiados com conhecimentos e experiência na área que manifestaram 

interesse em continuar a colaborar com a investigação através da eventual identificação 

de agricultores familiares e disponibilização de bases e redes de contacto. Também foi 

importante para refletir e sistematizar estratégias de abordagem aos agricultores familiares, 

com argumentos que contribuíram para a reflexão sobre os benefícios de adoção de 

estratégias mistas de contacto com este público-alvo. Os itens da chekclist foram discutidos 

e validados pelos participantes, com propostas específicas de melhoria, que entretanto 

foram já adotadas pela equipa do projeto. Foram referidos mecanismos facilitadores e 

obstáculos à adoção da agricultura biológica, ainda que dado o número de participantes e 

o tempo de duração das sessões, não tenha permitido, como previsto, um aprofundamento 

analítico dos significados atribuídos. Por fim, foram identificadas sucintamente soluções e 

recomendações importantes para a melhoria das práticas, estratégias e formas de consumo 

de modos de produção mais sustentáveis.  
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Anexo I | CHECK LIST - Pontes entre agricultura familiar e biológica – versão 1º GF 

 

 

 

Pretende-se com o questionário “Pontes entre agricultura familiar e biológica” conhecer a 

matriz de conhecimento e técnicas que aproximam, ou possam contribuir para a 

aproximação, dos agricultores familiares à agricultura biológica. Neste sentido, pretende-se 

identificar as práticas agrícolas utilizadas por agricultores familiares e avaliar a proximidade 

destes itinerários técnicos [“modelos técnicos e tecnológicos teóricos” que identificam (i) o 

conjunto ordenado das operações culturais, (ii) o conjunto ordenado das tarefas agrícolas 

que são necessárias para executar cada uma das operações culturais identificadas e (iii) 

cada uma das tecnologias que se são adotadas para a realização de cada tarefa agrícola 

(Amaro et al., 2000; Zoraida, 2005)] com as práticas e princípios da agricultura biológica. A 

identificação destas práticas agrícolas pode ser realizada com base na aplicação de 

inquéritos por questionário, mais ou menos complexos, e permitirá (i) identificar os 

procedimentos técnicos e tecnológicos adotados nas explorações familiares, isto é, quais as 

operações culturais e subsequentes tarefas agrícolas realizadas; (ii) avaliar as semelhanças 

(proximidade) com o modelo teórico, neste caso, o modelo de itinerário técnico teórico 

adotado em agricultura biológica; (iii) associar práticas agrícolas aos riscos da agricultura, 

em particular do uso de pesticidas, para a saúde. 

Assim, propõe-se a aplicação de um questionário do tipo checklist5 (questionário 

simplificado, em que se reduz a necessidade de respostas por parte do inquirido, guiando-o 

através do conjunto de questões de uma forma aberta mas que conduz a respostas 

binomiais - SIM/NÃO), construído com base no itinerário técnico adotado em explorações 

em agricultura biológica e familiar e em informação presente em documentos técnicos e 

científicos (Amaro, 2007; Mourão, 2007; Barrote, 2010; Strohbehn, 2015; Costa et al., 2017). 

A checklist está estruturada em três partes: caracterização sociodemográfica do inquirido e 

caraterísticas da exploração, práticas culturais (componentes do itinerário técnico que se 

aproximam da agricultura biológica), e riscos e saúde (principais doenças e riscos 

associadas ao uso de pesticidas e fertilizantes).  

O questionário (checklist) será aplicado a responsáveis (chefes de exploração) de 

explorações agrícolas com dimensão igual ou inferior a 2 hectares, que utilizam mão-de-

obra maioritariamente do agregado familiar e cujos rendimentos são na maioria 

provenientes da exploração (agricultura familiar/pequena agricultura).  

                                                             
5 Uma checklist consiste numa lista simples de afirmações (ações) ou características relativamente às quais se indica se 
estão presentes (ou são desejáveis) ou não. Para cada item individual, é obtido um valor médio ou percentagem de adoção 
(presença) de cada variável de carácter binomial (Kirakowski, 2000; Kuiper, 2000). 

 

Local de 

aplicação: 

 Data:  Nº 

questionário: 
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Idade do produtor:  

Dimensão do agregado familiar (incluir filhos ou 

netos menores e quantos): 

 

Sexo:  

Localidade de residência:  

Localidade da exploração:  

Escolaridade:  

Tem formação profissional agrícola? Qual?  

Foi sempre agricultor ou tem/teve outra 

profissão? Qual? 

O próprio O cônjuge 

  

Os seus pais eram agricultores?  

É agricultor a tempo integral?  

A exploração é própria? Comprada ou 

herdada? 

 

Área (há) média da exploração:  

Principais culturas:  

Nº funcionários permanentes:  Nº funcionários temporários:  

Qual a importância do rendimento que retira da 

exploração para o rendimento do agregado 

familiar? 

Quase 

nada 

(<25%) 

Pouco  

(25 a 50 %) 

Metade 

(50%) 

Muito 

(50 a 

75%) 

Quase todo 

(>75%) 

     

 

PRÁTICAS CULTURAIS SIM NÃO 

Diversidade de culturas. Quantas culturas diferentes?____________________    

Utilização de variedades regionais    

Pratica consociações    

Presença de viveiro na exploração    

Realização de rotação das culturas   

Realização de pousio   

Adição de matéria orgânica de origem animal    

Adubação verde (restos plantas)   

Aplicação de cobertura do solo    

Realização de compostagem   

Trator e máquinas agrícolas   

Quais:  

Permite a presença de infestantes   

Tutoragem de plantas    

Realização de desfolha e/ou poda de rebentos    

Realização de monda de frutos    

Realização de luta biológica (assegura a presença de joaninhas, infraestruturas ecológicas, 

etc)  

  

Realização de luta cultural (usa rotação cultural, enrelvamento, mulching, etc)   

Realização de luta biotécnica (usa armadilhas, iscos alimentares, etc)   

Realização de luta química     

Entrega as embalagens dos pesticidas. Onde? _____________________________   

Equipamento de proteção   

Qual?  

Faz registos na exploração   

Como e que tipo?  

 

 

RISCOS E SAÚDE 

 (alargar a todo o agregado familiar -  na sua família alguém apresenta estes 

sintomas/doenças) 

SIM NÃO 

Irritação de olhos e pele (assinalar qual(is))   

Asma, alergias e doenças do sistema imunitário (assinalar qual(is))   
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Problemas associados à gravidez (quais?)   

Obesidade, diabetes e doenças metabólicas (assinalar qual(is))   

Cancro (quais)   

Problemas neurológicos e comportamentais   

Outros?  

Estado geral de saúde (ótimo, muito bom, bom, razoável, mau) O próprio O cônjuge 

  

 



 

Anexo II | CHECK LIST - Pontes entre agricultura familiar e biológica – versão 2º GF 

 

 

Pretende-se com o questionário “Pontes entre agricultura familiar e biológica” conhecer a 

matriz de conhecimento e técnicas que aproximam, ou possam contribuir para a 

aproximação, dos agricultores familiares à agricultura biológica. Neste sentido, pretende-se 

identificar as práticas agrícolas utilizadas por agricultores familiares e avaliar a proximidade 

destes itinerários técnicos (modelos técnicos teóricos que identificam o conjunto ordenado 

das operações culturais) com as práticas e princípios da agricultura biológica. A 

identificação destas práticas agrícolas pode ser realizada com base na aplicação de 

inquéritos por questionário, mais ou menos complexos, e permitirá (i) identificar as operações 

culturais adotadas nas explorações familiares; (ii) avaliar as semelhanças (proximidade) com 

o itinerário técnico teórico adotado em agricultura biológica; (iii) associar práticas agrícolas 

aos riscos da agricultura para a saúde, em particular o uso de pesticidas. 

Assim, propõe-se a aplicação de um questionário do tipo checklist  (questionário 

simplificado, em que se reduz a necessidade de respostas por parte do inquirido, guiando-o 

através do conjunto de questões de uma forma aberta mas que conduz a respostas 

binomiais - SIM/NÃO). 

A checklist está estruturada em três partes: caracterização sociodemográfica do inquirido e 

caraterísticas da exploração, práticas culturais (componentes do itinerário técnico que se 

aproximam da agricultura biológica), e riscos e saúde (principais doenças e riscos 

associadas ao uso de pesticidas e fertilizantes).  

O questionário (checklist) será aplicado a responsáveis (chefes de exploração) de 

explorações agrícolas com dimensão igual ou inferior a 2 hectares, que utilizam mão-de-

obra maioritariamente do agregado familiar e cujos rendimentos são na maioria 

provenientes da exploração (agricultura familiar/pequena agricultura).  

 

 

Local de 

aplicação: 

 Data:  Nº 

questionário: 
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CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

Idade do produtor:  

Sexo:  

Localidade de residência (freguesia):  

Escolaridade: 

O próprio O cônjuge 

  

Tem formação profissional agrícola? (Qual?)   

É agricultor a tempo integral?   

Foi sempre agricultor ou tem/teve outra profissão? Qual?   

Condição perante o trabalho (empregado, desempregado, 

reformado, outro - qual) 

  

Situação face à profissão (TCP com empregados – referir nº 

empregados, TCP sem empregados, TI, TCO, TF não remunerado, outra 

- qual)  

  

Os seus pais eram agricultores 

ou tinham outra profissão? Qual? 

Pai Mãe 

  

Condição dos pais perante o trabalho (empregado, desempregado, 

reformado, outro - qual) 

  

Situação dos pais face à profissão (TCP com empregados – referir nº 

empregados, TCP sem empregados, TI, TCO, TF não remunerado, outra 

- qual)  

  

A questionar no final 

Tem atividade fiscal como agricultor?   

Rendimento anual do agregado familiar (mostrar tabela)  

TCP – trabalhador por conta própria, TCO – trabalhador por conta de outrem, IT – trabalhador independente, 

TF – trabalhador familiar 

 

CARACTERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO 

A exploração é própria? Comprada ou herdada?  

Localidade da exploração (freguesia):  

Área (ha) média da exploração:  

Nº de blocos e distância média:  

Nº de blocos cultivados:  

Porque não cultiva os restantes? (falta de mão de obra, de mercado, de 

acessos) 

 

Principais culturas:  

Dimensão do agregado familiar (incluir filhos ou netos menores):  

Nº elementos que trabalham na exploração 

familiares a 

tempo inteiro 

familiares a 

tempo parcial 

contratados a 

tempo inteiro 

contratados a 

tempo parcial 

    

Nº de pessoas que consomem produtos da exploração  

Objetivo da produção (venda, autoconsumo, familiares)  

Qual a percentagem de produção que vende?  

Caso comercialize, onde o faz (mercado, feira, mercearia, supermercado)?  

Qual a importância do rendimento da 

agricultura para o agregado familiar? 

quase 

nada 

(<25%) 

pouco 

(25 a 50%) 

metade 

(50%) 

muito 

(50 a 75%) 

quase 

todo 

(>75%) 

     

 

 

PRÁTICAS CULTURAIS SIM NÃO 

Diversidade de culturas. Quantas culturas diferentes?_________________________________   

Utilização de variedades regionais    

Pratica consociações    

Presença de viveiro na exploração    

Rotação de culturas   

Pousio   

Adição de matéria orgânica de origem animal.    

Espécie(s):  

Origem:  

Local de armazenamento:  

Adubação verde (enterra restos das culturas)   

Correção do solo – calagem (indicar quantas vezes ao ano)   

Análises de solo/foliar/água (pH). Quais e quantas vezes ao ano?   

Aplicação de cobertura do solo (plástico, palhas, enrelvamento, etc)   
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Compostagem   

Trator e máquinas agrícolas. Quais? _______________________________________________    

Próprias, alugadas, partilhadas:  

Permite a presença de infestantes   

Tutoragem de plantas   

Desfolha e/ou poda de rebentos    

Monda de frutos    

Luta biológica (assegura a presença de joaninhas, infraestruturas ecológicas, etc)   

Luta biotécnica (usa armadilhas, iscos alimentares, etc)   

Luta química (usa pesticidas)   

Como é que decide tratar?  

A quem pede conselho?  

Onde compra o pesticida?  

Como doseia o pesticida?  

Observou efeitos secundários? Quais?  

Para si, os pesticidas são: 

muito nocivos 

e a evitar 

nocivos, mas 

podem-se usar 

seguros (não 

fazem mal 

nenhum) 

indispensáveis, 

mesmo que 

tóxicos 

    

Análises de resíduos de pesticidas   

Equipamento de proteção. Qual?_________________________________________________   

Produção animal. Que espécies? _________________________________________________   

Alimentação animal produzida na exploração   

Pastagens naturais ou semeadas   

Outras atividades complementares? Quais?_________________________________________   

Destino dos lixos (plásticos, arames, 

máquinas) 

 

Faz registos na exploração. De que tipo? ___________________________________________   

Tem apoio técnico? De que tipo? ___________________________________________   

Se não tem apoio técnico, considera-o necessário?   

 

RISCOS E SAÚDE (indicar quantos elementos do agregado apresentam os problemas referidos) SIM NÃO 

Irritação de olhos (IO) e pele (IP)   

Asma (AS), alergias (AL) e doenças do sistema imunitário (quais?) _______________________    

Problemas associados à gravidez (quais?)___________________________________________   

Obesidade (O), Diabetes (D)     

Cancro (quais)   

Problemas neurológicos e comportamentais   

Outros?  

Estado geral de saúde (ótimo, muito bom, bom, razoável, mau)  próprio  

cônjuge  

 

Avaliação da situação de resposta ao questionário 

Atenção do produtor - boa (1) ou má 

(0) 

 Realizado só com o produtor (1) ou com outras pessoas presentes 

(0) 
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Anexo III|Formulário de caracterização – Grupo Focal 

 

 

 

Nome (Facultativo)_______________________________________________________ 

Idade__________________________________________________________________ 

Escolaridade____________________________________________________________ 

Especifique a sua formação da área agrícola___________________________________ 

Profissão_______________________________________________________________ 

Organização onde trabalha________________________________________________ 

Concelho (local de trabalho)_______________________________________________ 

Obrigada pela colaboração. 

 

  

E-mail:___________________________ 
Deixe o seu contacto de e-mail e de 

telemóvel, para lhe possamos enviar 

informação relacionada com o 

projeto  “Pontes entre a agricultura 

familiar e agricultura biológica” 

Telemóvel________________________ 
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Anexo IV | Modelo de Consentimento Informado 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 

Eu, abaixo – assinado, _________________________________________ compreendi 

a explicação que me foi fornecida, por escrito e verbalmente, acerca da recolha 

de dados que se tenciona realizar no encontro de grupo focal, no âmbito do 

projecto “Pontes entre a Agricultura Familiar e Agricultura Biológica”, para a qual é 

pedida a minha participação. Foi-me dada a oportunidade de fazer as perguntas 

que julguei necessárias e para todas obtive respostas satisfatórias.  

Além disso, sei que tenho o direito de, a qualquer momento, aceitar ou 

rejeitar a minha participação no estudo. Se recusar não haverá prejuízo para as 

minhas relações futuras com as organizações que integram a parceria do projecto. 

Nestas circunstâncias, decido livremente participar neste projecto de 

investigação, tal como me foi apresentado. 

 

 

 _____ de_________________2017 

 

Assinatura do participante: 

________________________________________________________________ 

Responsável do projecto: 

________________________________________________________________ 
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Anexo V | Certificado de Participação 

 

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO 

 

 

 

 

Certifica-se que_______________________________________________ participou, em ___ de 

________ de 2017, no Grupo Focal realizado no âmbito do projecto Pontes entre a 

Agricultura Familiar e Agricultura Biológica, promovido pelo Instituto Politécnico de Viseu 

e dinamizado pela Associação A3S, na________________, com duração de 1h30. 

  

 

 

__________, ____ de ______ de 2017 

 

 

Cristina Parente 

 

 

 

 

 

  

Associação A3S |Rua da Cruz de Pau, 153, 4450-103 Matosinhos | Portugal 

 +351 916 627 733 | associacao3s@gmail.com | www.a-3s.org 
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Anexo VI | Tempo efetivo de duração dos grupos focais (em minutos) 

 

 

 Grupo Focal 

Viseu 

Grupo Focal 

Vairão 

Apresentação do projeto 26 13 

Dinâmica de apresentação dos participantes 10 28 

Discussão de estratégias e locais de inquirição 18 24 

Validação do questionário 30 26 

Reflexão sobre fatores facilitadores, obstáculos e 

sugestões para sensibilização de práticas de 

agricultura biológica (votação) 

21 42 

Apresentação de propostas de recomendações para 

sensibilização de práticas de agricultura (votação) 

16 14 

Conclusão e encerramento da sessão 5 3 

Total (em minutos) 126 150 
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Anexo VII | Documento técnico de análise de conteúdo  

  

Análise das respostas da pergunta gatilho inicial: “Um ponto forte da agricultura biológica é…”.  

FREQUÊNCIAS SIMPLES  

GF1 H1 Agricultura familiar vai acabar, pelos incentivos e por aquilo que está a acontecer no país  

GF1 H2 Acredito e vivo da agricultura biológica e da pequena agricultura. 

É tudo. A definição da agricultura biológica é muito ampla: sustentabilidade do planeta, a relação familiar, o produtor tem que acreditar na 

agricultura biológica 

GF1 H3 Necessidade de desmontar a ideia / conceito de agricultura biológica. Ponto forte: acho que o caminho ao nível da sustentabilidade do 

planeta, da saúde e dos problemas de saúde que tem aparecido nas últimas décadas nomeadamente problemas oncológicos. Estaremos a 

fazer o que  está certo? 

GF1 H4 Qualidade dos produtos / sabor e bem-estar pessoal.  

GF1 H5 Concordo com a agricultura biológica, que provavelmente é o futuro mas também concordo que a agricultura familiar poderá ter os dias 

contados. Viver da agricultura biológica…O meu projeto inicial era biológico mas tive que optar por agricultura em modo de produção 

integrada. Viver da agricultura biológica não será para os próximos anos, para não dizer décadas.  

GF1 H6 Tem que ser obrigatoriamente confiança  

GF2 H7 A minha tendência como agricultor é aproximada à agricultura biológica. 

GF2 H8 Em casa praticamente aprendo a fazer agricultura biológica. O ponto mais forte é a alimentação saudável. Já tive umas estufas de 

floricultura e acabei por deixar de produzir a parte hortícola porque doía-me a consciência hoje ter que aplicar inseticidas e amanhã tinha o 

produto para ir para o mercado e isso a mim revolta-me e abandonei a parte hortícola nas estufas. 

GF2 H9 As técnicas da agricultura biológica são extremamente interessantes, seja agricultura biológica, seja permacultura, todos os conceitos 

associados à agricultura biológica. Para mim uma das principais técnicas usadas na agricultura biológica, principalmente na permacultura: 

não mexer nos solos. Temos estragado tudo. O ponto forte da agricultura biológica é o marketing, se espremermos a agricultura biológica 

deixa muito pouco. Alimentará cerca de 5% da população da União Europeia. Isso é uma tendência que as pessoas não podem esquecer é 

que a população mundial vai aumentar imenso. Ainda assim, a tendência será a agricultura aproximar-se cada vez mais da agricultura 
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biológica.  

GF2 H10 Acho que é a sustentabilidade mas falta saber se é da agricultura biológica que estamos neste momento a praticar ou seria aquela que é 

ideal praticar. 

GF2 H11 A valorização do produto na óptica da comercialização 

GF2 H12 Eu acho que não é com a agricultura biológica que se consegue alimentar os milhões de pessoas no mundo. Pode ser um caminho, uma 

forma de estar.  

GF2 H13 O que eu acho que se devia fazer eram políticas fortes para ensinar os produtores a fazer as coisas bem-feitas. Se fizessem as coisas bem-

feitas tínhamos o problema da saúde e da segurança alimentar resolvido.  

GF1 M1 Sustentabilidade e saúde 

GF1 M2 Sou mais fã da produção integrada, embora aprecie a agricultura biológica, a produção integrada ainda me dá mais segurança no uso de 

muitas das substâncias para combater pragas e doenças 

GF1 M3 Sustentabilidade do planeta e confiança nos produtos 

GF1 M4 É saúde 

GF1 M5 Saúde e a sustentabilidade 

GF1 M6 Ser uma estratégia de produção com características muito claras e por isso facilmente percebidas pelos consumidores   

GF2 M7 Não lhe chamo agricultura biológica prefiro “equilíbrio do ecossistema” foi o que nós fizemos. Nós não produzimos horticultura produzimos 

vinha, uvas e engarrafamos. No verão trabalhamos com os trabalhadores na vinha e no inverno no viveiro para garantir os postos de trabalho. 

Quanto à agricultura biológica é só bonita. Acho que devia de haver muita formação às pessoas que querem fazer porque há produtos que 

realmente podem ser bons com intervalos de segurança, mas tem que haver consciência das pessoas de como usá-los.  

GF2 M8 Boas práticas amigas do ambiente  

GF2 M9 O ponto de honra da agricultura biológica é uma forma de estar na vida. A agricultura biológica não é produzir sem produtos. É o nosso 

respeito por aquilo que nos rodeia. Se nós mudarmos comportamentos e a forma como nos alimentamos […] Temos que mudar para que isso 

aconteça. 

GF2 M10 Nos anos 90 a Agricultura Biológica era moda, agora é tendência. Um ponto forte… há muitos. Eu entendo como uma agricultura viva. Eu 

comparo a agricultura como as religiões. Porque há muitas mas o Deus é só um. E agriculturas há muitas, há a agricultura convencional, há a 
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agricultura de precisão, há a agricultura de proteção integrada, a permacultura… Eu acima de tudo acho que é uma agricultura sustentável. 

Temos que respeitar a natureza, os ecossistemas. Nós não queremos ser certificados, nós queremos mudar comportamentos. Para mim o 

grave não é o produto xpto ter químicos. A própria chuva se for ácida contamina o produto. Para mim grave não é contaminar o produto, 

para mim grave é a pessoa que está a produzir o produto não ser correta […] Está provado a parte da alimentação e da saúde.  

GF2 M11 Acho que não se pode falar de agricultura biológica, eu acredito em boas práticas amigas do ambiente. Procura-se cada vez mais boas 

práticas. 

 

TRATAMENTO 1  

Uma vez que esta pergunta é aberta obtiveram-se respostas passíveis de serem categorizadas em diferentes categorias. Ou seja, foi tratada 

como uma questão de resposta múltipla. As respostas de um mesmo entrevistado, na maioria das vezes, foram classificadas em mais do que 

uma categorias, sendo que o total, neste quadro em específico, não corresponde ao total de entrevistados que se inserem nesta categoria 

mas sim o número de respostas que correspondiam a esta tipificação, construída à posteriori. 

 

Categoria Excerto Identificação do 

entrevistado 

Total 

 

 

Mudança de 

paradigma e de 

comportamento: 

sustentabilidade, 

saúde e/ou 

segurança 

alimentar. 

 

É tudo. A definição da agricultura biológica é muito ampla: sustentabilidade do planeta, a relação 

familiar, o produtor tem que acreditar na agricultura biológica 

GF1 H2 17 

Ponto forte: acho que o caminho ao nível da sustentabilidade do planeta, da saúde e dos problemas de 

saúde que tem aparecido nas últimas décadas nomeadamente problemas oncológicos. 

GF1 H3 

Qualidade dos produtos / sabor e bem-estar pessoal GF1 H4 

Tem que ser obrigatoriamente confiança GF1 H6 

. O ponto mais forte é a alimentação saudável. Já tive umas estufas de floricultura e GF2 H8 

As técnicas da agricultura biológica são extremamente interessantes, seja agricultura biológica, seja 

permacultura, todos os conceitos associados à agricultura biológica. Para mim uma das principais 

técnicas usadas na agricultura biológica, principalmente na permacultura: não mexer nos solos. Temos 

estragado tudo. 

GF2 H9 

Acho que é a sustentabilidade GF2 H10 

Sustentabilidade e saúde GF2 M1 

Sou mais fã da produção integrada, embora aprecie a agricultura biológica, a produção integrada 

ainda me dá mais segurança no uso de muitas das substâncias para combater pragas e doenças 

GF2 M2 
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Sustentabilidade do planeta e confiança nos produtos GF2 M3 

É saúde GF2 M4 

Saúde e a sustentabilidade GF2 M5 

Não lhe chamo agricultura biológica prefiro “equilíbrio do ecossistema” foi o que nós fizemos. Nós não 

produzimos horticultura produzimos vinha, uvas e engarrafamos. No verão trabalhamos com os 

trabalhadores na vinha e no inverno no viveiro para garantir os postos de trabalho. 

GF2 M7 

Boas práticas amigas do ambiente  GF2 M8 

O ponto de honra da agricultura biológica é uma forma de estar na vida. A agricultura biológica não é 

produzir sem produtos. É o nosso respeito por aquilo que nos rodeia. Se nós mudarmos comportamentos e 

a forma como nos alimentamos […] Temos que mudar para que isso aconteça. 

GF2 M9 

Nos anos 90 a Agricultura Biológica era moda, agora é tendência. Um ponto forte… há muitos. Eu 

entendo como uma agricultura viva. Eu comparo a agricultura como as religiões. Porque há muitas mas 

o Deus é só um. E agriculturas há muitas, há a agricultura convencional, há a agricultura de precisão, há 

a agricultura de proteção integrada, a permacultura… Eu acima de tudo acho que é uma agricultura 

sustentável. Temos que respeitar a natureza, os ecossistemas. 

GF2 M10 

, eu acredito em boas práticas amigas do ambiente. Procura-se cada vez mais boas práticas. GF2 M11  

Identificação com o 

conceito e as 

práticas de AB 

Acredito e vivo da agricultura biológica e da pequena agricultura. GF1 H2 4 

Concordo com a agricultura biológica, que provavelmente é o futuro mas também concordo que a 

agricultura familiar poderá ter os dias contados. Viver da agricultura biológica 

GF1 H5 

A minha tendência como agricultor é aproximada à agricultura biológica. GF2 H7 

Em casa praticamente aprendo a fazer agricultura biológica. GF2 H8 

Contestação do 

modelo 

Utopia Necessidade de desmontar a ideia / conceito de agricultura biológica. GF1 H3 9 

acabei por deixar de produzir a parte hortícola porque doía-me a consciência hoje ter 

que aplicar inseticidas e amanhã tinha o produto para ir para o mercado e isso a mim 

revolta-me e abandonei a parte hortícola nas estufas. 

GF2 H8 

mas falta saber se é da agricultura biológica que estamos neste momento a praticar ou 

seria aquela que é ideal praticar. 

GF2 H10 

Quanto à agricultura biológica é só bonita. GF2 M7 

Nós não queremos ser certificados, nós queremos mudar comportamentos. Para mim o 

grave não é o produto xpto ter químicos. A própria chuva se for ácida contamina o 

produto. Para mim grave não é contaminar o produto, para mim grave é a pessoa que 

está a produzir o produto não ser correta [… 

GF2 M10 

Acho que não se pode falar de agricultura biológica, GF2M11 

Método 

incapaz de 
responder às 

necessidades 

O meu projeto inicial era biológico mas tive que optar por agricultura em modo de 

produção integrada. Viver da agricultura biológica não será para os próximos anos, para 
não dizer décadas 

GF1 H5 

se espremermos a agricultura biológica deixa muito pouco. Alimentará cerca de 5% da GF2 H9 
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da 

alimentação 

da 

população 

mundial 

população da União Europeia. Isso é uma tendência que as pessoas não podem 

esquecer é que a população mundial vai aumentar imenso. Ainda assim, a tendência 

será a agricultura aproximar-se cada vez mais da agricultura biológica. 

 Eu acho que não é com a agricultura biológica que se consegue alimentar os milhões de 

pessoas no mundo. Pode ser um caminho, uma forma de estar. 

GF2 H12 

Identificação da AB 
com boas 

estratégias de 

mercado 

O ponto forte da agricultura biológica é o marketing, GF2 H9 3 

A valorização do produto na óptica da comercialização GF2 H11 

Ser uma estratégia de produção com características muito claras e por isso facilmente percebidas pelos 

consumidores   

GF1 M6 

Necessidade de 

intervenção no 

sector agrícola 

Agricultura familiar vai acabar, pelos incentivos e por aquilo que está a acontecer no país  GF1 H1 3 

O que eu acho que se devia fazer eram políticas fortes para ensinar os produtores a fazer as coisas bem-

feitas. Se fizessem as coisas bem-feitas tínhamos o problema da saúde e da segurança alimentar 

resolvido. 

GF2 H13 

Acho que devia de haver muita formação às pessoas que querem fazer porque há produtos que 

realmente podem ser bons com intervalos de segurança, mas tem que haver consciência das pessoas 

de como usá-los. 

GF2 M7 

 

INDICADORES CHAVE 

 

N=24 (desistimos da contagem por palavra, a transcrição não é integral, não faz sentido e uma categorização apertada também 

não se justifica…é mais importante preservar os sentidos e os argumentos) 

Categorias: 

N=17. Identificação com a AB enquanto expressão de sustentabilidade, saúde (N=6), segurança alimentar (N=6), mudança de 

paradigma/comportamentos (diferentes posicionamentos relativamente a outros conceitos tais como AF, Agricultura 

Integrada…) 

“As técnicas da agricultura biológica são extremamente interessantes, seja agricultura biológica, seja permacultura, todos os conceitos associados à 

agricultura biológica. Para mim uma das principais técnicas usadas na agricultura biológica, principalmente na permacultura: não mexer nos solos. Temos 

estragado tudo (V2;H9)”. 
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“Sou mais fã da produção integrada, embora aprecie a agricultura biológica, a produção integrada ainda me dá mais segurança no uso de muitas das 

substâncias para combater pragas e doenças (V1;M2)”.  

“Sustentabilidade do planeta e confiança nos produtos (V1;M3)”. 

N=9. Contestação da AB enquanto: 

N=6. ‘Utopia’; a aplicação rigorosa das suas regras e técnicas (certificação) torna-a sem exequibilidade operativa por um 

lado, e por outro, as condicionantes externas (qualidade da água, dos solos, das chuvas, etc) coloca em causa a 

legitimidade de defesa dos benefícios e características que a AB apregoa  

“O meu projecto inicial era biológico mas tive que optar por agricultura em modo de produção integrada. Viver da agricultura biológica não será para os 

próximos anos, para não dizer décadas (V1;H5)”.  

“Nós não queremos ser certificados, nós queremos mudar comportamentos. Para mim o grave não é o produto xpto ter químicos. A própria chuva se for ácida 

contamina o produto (V2;M10)”. 

N=3.  Método incapaz de responder às necessidades da alimentação da população mundial 

“Eu acho que não é com a agricultura biológica que se consegue alimentar os milhões de pessoas no mundo. Pode ser um caminho, uma forma de estar 

(V2:H12)”. 

N=4. Identificação com o conceito e as práticas de AB 

“Acredito e vivo da agricultura biológica e da pequena agricultura (V1;H2)”. 

“A minha tendência como agricultor é aproximada à agricultura biológica (V2;H7) 

“Em casa praticamente aprendo a fazer agricultura biológica (V2;H8)”.  

N=3. Necessidade de intervenção no sector agrícola 

“Agricultura familiar vai acabar, pelos incentivos e por aquilo que está a acontecer no país (V1;H1)” 

“O que eu acho que se devia fazer eram políticas fortes para ensinar os produtores a fazer as coisas bem-feitas. Se fizessem as coisas bem-feitas tínhamos o 

problema da saúde e da segurança alimentar resolvido(V2;H13)” 

N=3. Identificação da AB com boas estratégias de mercado 

“Ser uma estratégia de produção com características muito claras e por isso facilmente percebidas pelos consumidores  (V1;M6)”. 
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“O ponto forte da agricultura biológica é o marketing (V2;H9)”. 

 

Emergência no debate de um tópico de assunto “Mudança de mentalidades e comportamentos” 

FREQUÊNCIAS SIMPLES  

ENTREVISTADO EXCERTO 

GF2 MULHER 

 

“Acho que é um caminho [o da agricultura biológica] que vai levar o seu tempo mas nós também temos que agilizar”. 

GF2 HOMEM 

 

“O principal problema da agricultura biológica chama-se azoto. Em agricultura biológica não se pode usar azoto mineral e depois as pessoas 

andam a comprar bigas de azoto orgânico produzido por explorações ligadas à exploração animal. Produzidas sabe-se lá como. Com 

antibióticos, etc., etc. e nada disso é pesquisado.”  

 

GF2 HOMEM “A delegação onde trabalho faz provas para produtos fitofarmacêuticos para as pessoas com mais de 65 anos agora mais de 68 anos fiz cinco 

mil, a delegação fez mais de dez mil. Todos foram buscar o cartãozinho para poder comprar os produtos. Se eles foram lá buscar é porque 

alguma coisa se passa.” 

 

GF2 HOMEM “No meio de anos mudaram tantas coisas, havia técnicos para apoiar toda a gente os pequeninos e os grandes, a determinada altura acabou 

tudo não há técnicos nem para apoiar os grandes nem os pequeninos. Mudaram as políticas e anda tudo à solta. […] Estes agricultores que o 

[referência a um participante do projecto] referiu pensam que sabem fazer tudo mas não sabem porque não têm ninguém que -os ajude a 

fazer as coisas bem-feitas. O maior problema que existe é os agricultores estarem a fazer coisas erradas porque não sabem. “ 

GF2 MULHER “ Eu acho que agricultura familiar é muito mais aquele conceito do [referência a um participante do projecto], das associações, em que eu 

tenho uma quinta com 2 hectares em que produtos hortícolas e frutícolas para consumo próprio e para a família e os excedentes vou vendê-

los ao mercado local ou a alguma mercearia com algum controlo ou não. O meu conceito de agricultura familiar é ter produção para a 

minha família e os excedentes aí sim vender, ou seja, é um acréscimo para o complemento económico familiar” 

 

 

 

IDEIAS CHAVE 

 

 

a) Enfoque na questão da dificuldade de mudança de mentalidades 



 

59 
 

b) Problematização da questão do cumprimento das práticas associadas à agricultura biológica 

c) Tensão devido às questões da pesquisa e inspeção sobre as práticas dos agricultores familiares que se autodenominam como 

agricultores biológicos 

d) Referência à falta de apoio técnico aos agricultores  

 

 

 

I. INQUERITO CHECKLIST - IDENTIFICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E LOCAIS DE ABORDAGEM AO PÚBLICO – ALVO 

 

Como opção de tratamento, os discursos foram trabalhados em função das temáticas em análise no GF. A itálico e aspas está a 

transcrição de partes do discurso, que podem ser úteis do ponto de vista do conteúdo recolhido, para além da temática em análise. A 

temática 1, integra um conjunto de categorias (assinalada com letras: A, B, e D) que emergiram dos discursos do GF. A análise termina com 

uma síntese.  

 

 

FREQUÊNCIAS SIMPLES  

   

A. Pontos 

de venda 

Falar com os agricultores nos pontos de venda de produtos” (lojas de fatores de produção  

 

GF1 MULHER 

 

Cobrir os que vão ao mercado é bom porque são aqueles que já têm um hábito e são aqueles que 

devem ser alvo de intervenção. 

GF1 HOMEM 

 

Aplicar questionários nos pontos de venda e nas explorações agrícolas. Fazer um universo de 

inquiridos de forma mista e identificar isso na metodologia do projeto.  

GF 1 HOMEM 

“Na feira? Vou dar um exemplo os meus pais são comerciantes de produtos hortícolas em feiras. Tem 

pessoas a quem eles vendem, pequenos agricultores que tem lá meia dúzia de tomates, mas entretanto 

querem vender cenouras, cebolas, etc. Compram aos meus pais põe na montra deles e dizem que é tudo 

GF2 HOMEM 
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deles. Como e fazem um inquérito uma pessoa destas? «É tudo meu. É tudo biológico»” 

“Agora se eu vou ao mercado de Famalicão como a Marisa diz e que os produtores são da Póvoa ou de 

outros sítios e não são de Famalicão. Isso a mim, confesso, não me interessa. Até podiam ser da China logo 

que tivessem uma exploração. Agora o que importa é perceber se quem vende produz ou vai comprar a 

outros produtores para vender.” 

GF2 MULHER 

 

“Quem faz o mercado a maior parte compra para vender“ 

A minha esposa tem colegas dela a vender na banca na Trofa em que são agricultoras mas 50% vão 

comprar antes de a abrir o mercado. Vão lá comprar para meter na banquinha delas para dizer que é 

delas. E são agricultoras.” 

 

GF2 HOMEM 

 

“Acho que é o perceber onde se vai encontrar essas pessoas. Se eu vou fazer o inquérito a agricultores 

familiares. Eu tenho de definir se a agricultura familiar é entre pessoas particulares – quem tem exploração 

agrícola com atividade aberta - porque se eu tiver a minha quinta particular em que produzo para mim e 

para fora eu não sou obrigada abrir as minhas portas a ninguém para fazer questionários. “ 

 

 

GF2 MULHER 

 

 

 “Fiscalidade. Fiscalidade. Fiscalidade. Chamar a alguém que não tem atividade aberta de agricultor, 

desculpem mas não é agricultor. A mim faz-me confusão que o Estado esteja a premiar quem não faz 

impostos. “ 

 

GF2 HOMEM 

 

B. Localizar 

os 

agricultores 

familiares e 

as suas 

explorações 

agrícolas 

 

Continuo a achar que não se perderia nada em meter aí algumas explorações. GF1 MULHER 

 

Aplicar questionários nos pontos de venda e nas explorações agrícolas. Fazer um universo de inquiridos de 

forma mista e identificar isso na metodologia do projeto.  

GF 1 HOMEM 

 

“Na minha opinião a melhor forma de encontrar as pessoas é nas explorações e verificamos logo se existe 

exploração ou não. Nos mercados lhe garanto a si muita gente vai dizer que é agricultor. E se for visitar o 

terreno que a pessoa tem nada comprovado. “ 

“Na exploração vê-se coisas que não se consegue ver numa entrevista. O problema é que quando 

convocamos as pessoas são aquelas a quem é mais fácil de chegar , as mais disponíveis e não 

preenchemos o universo todo. Para termos uma imagem macro do que temos da realidade temos que ser 

aleatórios não podemos escolher pessoas.” 

 

GF2 HOMEM 

 

“No concelho de Vila do Conde os agricultores familiares são de idade avançada que se reformaram e GF2 HOMEM 
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que têm uns terrenitos. E que em vez de estar no café não sei que mais vai fazendo algumas coisas e 

depois o que sobra vai vender. É um bocado por aí. O mercado rural de Vila do Conde funciona de 15 em 

15 dias e noutra semana nas Caxinas e as pessoas têm lugar marcado. É perfeitamente possível saber 

quem são essas pessoas. “ 

“O melhor é na exploração. Já na exploração é difícil. “ 

 

C. Envolver 

poder local.  

 

“Convocar para ações de sensibilização nas juntas de freguesia que conhecem o territórios e os 

agricultores familiares. Aqui as pessoas teriam mais disponibilidade à partida. A partir daqui poderia se 

solicitar uma visita à exploração” 

GF1 HOMEM 

 

“Se for para ir ao Mercado, no caso da Famalicão, isto não é um trabalho fácil ao nível da aplicação há 

sempre duas grandes entidades que fazem a ponte que podem ser: os presidentes de junta e os senhores 

padres. São essas entidades que podem fazer essa ponte porque dão credibilidade. Como chegamos lá? 

Escolher algumas freguesias mais rurais dentro do concelho. Eu iria às explorações. 

“Essas pessoas pagam à Câmara Municipal, portanto existe um recibo com um nome com uma morada 

por isso é que eu sei. Tem que pagar uma taxa. Há um registo. Está lá o nome. As pessoas da Câmara 

também conseguem identificar essas pessoas. Pode ser por aí. 

GF2 MULHER 

 

“Nas juntas de freguesia. Eu tenho que passar um atestado. Vem pedir declaração que são agricultores e 

que produzem. Declaração que vendem produtos que produzem.” 

Eu aqui em Vairão…Três…Quatro. Temos que ver onde vamos fazer os inquéritos.  

 

 

GF2 HOMEM 

 

“E isso pode ser o primeiro passo. “ 

 

GF2 MULHER 

 

Eu trabalho numa associação com 700 sócios inscritos em dia são 400 desses 400 já têm o dobro daquilo 

que precisam. É fácil chegar a eles. É fácil chegar a eles mas é como diz o Alexandre, eu vou escolhe-los. 

Que são fáceis de trabalhar, que me deixam chegar a eles. Que são abertos e minimamente sinceros. Não 

são inquéritos aleatórios. Nós estamos a escolher aquilo que queremos ouvir.” 

 GF2 MULHER 

 

 

 

 TRATAMENTO  

 

  Grupo Focal Viseu Grupo Focal Vairão 
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ESTRATÉGIAS A 

ADOTAR NO 

CONTACTO COM 

AGRICULTORES 

FAMILIARES 

Locais de 

aplicação 

dos 

questionários 

a) Falar com os agricultores nos pontos de 

venda (mercados tradicionais, feiras) 

b) Identificar explorações agrícolas familiares 

e abordar os seus proprietários 

c) Juntas de freguesia e café, a partir de 

envolvimento promovido na missa 

d) Misto: aplicar questionários nos pontos de 

venda e nas explorações agrícolas 

 

a) Falar com os agricultores nos pontos de 

venda (mercados tradicionais, feiras) 

b) Identificar explorações agrícolas familiares e 

abordar os seus proprietários 

c) Misto: aplicar questionários nos pontos de 

venda e nas explorações agrícolas 

d) Locais de encontro: associações e juntas de 

freguesia (que facilitariam o contacto e 

disponibilizariam o espaço) 

e) Por e-mail através da base da DRAPN com o 

objetivo de aplicar questionários aos novos 

rurais / jovens agrícolas / novos agricultores 

da agricultura familiar (reuniu concordância 

de alguns dos presentes)[ Proposta que surge 

de um membro da equipa da FCUP,  e ao 

ser inventariada deverá ter esta nota.] 

Divulgação do 

projeto e 

envolvimentos dos 

agricultores 

familiares 

• Por via de dados facultados pelas 

associações presentes nos grupos focais, 

tais como …; 

• Informar o padre da freguesia e solicitar 

comunicado na Igreja (maior confiança 

dos potenciais inquiridos)  

• O contacto nas explorações / 

associações, juntas de freguesia e café 

deve ser feito à noite porque é o período 

do dia considerado mais favorável para 

a disponibilidade dos agricultores 

familiares 

• Por via de dados facultados por associações 

presentes nos grupos focais; 

• Informar o padre da freguesia e solicitar 

comunicado na Igreja ( maior confiança dos 

potenciais inquiridos) 

• Solicitar apoio do poder local para divulgar a 

importância de participação dos AF no estudo 

• O contacto nas explorações / associações e 

juntas de freguesia deve ser feito ao final do dia / 

noite porque é o período do dia considerado 

mais favorável para a disponibilidade dos 

agricultores familiares 

• Destaque para a importância da criação de um 

universo de inquiridos diversificado; alerta para a 

aleatoriedade dos potenciais inquiridos. 
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• Ênfase na preparação e formação dos 

inquiridores que estarão no terreno ( familiaridade 

com conceitos da agricultura e com estratégias 

de inquirição) 
 

Análise e Validação da cheklist 

FREQUÊNCIAS SIMPLES  

Grupo Focal Viseu | Sugestões de perguntas para introduzir / rever 

1. Recorre a apoio técnico? 

2. Número de blocos ou número de parcelas cultivadas?  

2.1. Todas as parcelas estão cultivadas? 

2.2. O que se faz com as parcelas que não estão cultivadas (Estão limpas? Usa herbicidas? Faz mobilizações?) 

3. Outras atividades complementares que tem?  

4. O que está na origem da matéria orgânica? (se produz ou compra?) 

5. As máquinas usadas são compradas ou alugadas / partilhadas? 

6. A produção agrícola tem como fim a obtenção de rendimento ou há outra razão subjacente? 

7. A produção é para consumo próprio? Se sim, quais as razões? (Poupança, Confiança, Preservação do meio, Saúde) 

8. Produção animal: que tipo de animais? Introduzir a pecuária 

9. Quantos elementos do agregado familiar participam na produção agrícola e quem beneficia da produção? Quem 

trabalha e quem usufrui? 

10. É realizada análise dos solos e da água? 

11. Fazem correção dos solos? Calagem? 
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12.  Questões de luta química: 

12.1. Uso de auxiliares? 

12.2. Doses usadas: Como mede os fitofármacos? Mede os fitofármacos com tampa? Quantas tampas usa? Mede a 

“olho”?  

12.3. Como procede quanto deteta uma praga? / Como decide tratar as pragas? Em que se baseia quando deteta uma 

praga? 

12.4. Qual a opinião que tem sobre os químicos que utiliza? [Introduzir escala de atitudes: sempre fiz, é importante] 

12.5. Utiliza fitofármacos antes ou no momento que deteta a presença de pragas? 

12.6. Compra os fitofármacos no balcão? Solicita a alguém para comprar? Quem o aconselha a usar? É a pessoa da 

loja? É o técnico? É o vizinho que tem cartão? Só usa aqueles disponíveis a partir do uso do cartão? 

13. Avaliação de boas práticas agrícolas 

13.1. O que faz aos sacos de plástico? Aos metais? Aos equipamentos agrícolas inutilizáveis? Ao estrume? 

13.2. Alfaias não podem estar à chuva. O que fazem? [ CAC considera que isto não tem alternativa] 

 

Grupo Focal Vairão | Sugestões de perguntas para introduzir / rever: 

1. Falta dimensão da comercialização: Comercializam? Para quem comercializam? Como? A quem ( terceira idade, 

jovens…) Onde? [pergunta que não faz sentido se o questionário for aplicado nos pontos de venda, mas nos outros locais 

sim] 

2. Incentivo de entrega de excedente: No caso de haver excedentes o que é feito? Vende? Oferece? Deita fora? 

3. Apoio técnico: Tem ou precisa / necessita de apoio técnico? Se tem, onde recorre?  

4. Faz formação contínua? 
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5. Tem atividade aberta ou não? [Foi considerada uma pergunta potencialmente inibidora para a disponibilidade / 

honestidade das respostas dos inquiridos. As questões da fiscalidade não são o foco do inquérito] 

6. Tem pasto? Tem pastagem? Tem estábulo? 

7. Qual a periocidade da colagem? 

8. Qual a periocidade de análise do solo? 

9. Faz análise de multiresíduos? [ Considera-se que talvez não seja pertinente colocar esta pergunta porque à partida sabe-se 

que não. No entanto, os participantes dizem que conhecem agricultores familiares que fazem] 

10. Faz análises do solo? Acredita nas análises do solo / nos resultados? 

11. Soberania / responsabilidade social: Há partilha de equipamento? 

 

 

 

 

TRATAMENTO 

CATEGORIA DO INQUÉRITO SUGESTÃO DE INTRODUÇÃO OU REVISÃO GF TOTAL 
CARACTERIZAÇÃO 

SOCIODEMOGRÁFICA DO 

PRODUTOR E FAMÍLIA 

A produção agrícola tem como fim a obtenção de rendimento ou há outra razão 

subjacente? 

GF1 2 

Tem atividade aberta ou não? [Foi considerada uma pergunta potencialmente inibidora 

para a disponibilidade / honestidade das respostas dos inquiridos. As questões da 

fiscalidade não são o foco do inquérito] 

GF2 

CARACTERIZAÇÃO DA 

EXPLORAÇÃO 

Número de blocos ou número de parcelas cultivadas?  GF1 7 

Todas as parcelas estão cultivadas? GF1 

O que se faz com as parcelas que não estão cultivadas (Estão limpas? Usa herbicidas? Faz 

mobilizações?) 

GF1 

A produção é para consumo próprio? Se sim, quais as razões? (Poupança, Confiança, GF1 
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Preservação do meio, Saúde) 

Quantos elementos do agregado familiar participam na produção agrícola e quem 
beneficia da produção? Quem trabalha e quem usufrui? 

GF1 

Comercializam? Para quem comercializam? Como? A quem ( terceira idade, jovens…) 

Onde? [pergunta que não faz sentido se o questionário for aplicado nos pontos de venda, 

mas nos outros locais sim] 

GF2 

No caso de haver excedentes o que é feito? Vende? Oferece? Deita fora? GF2 

PRÁTICAS CULTURAIS Recorre a apoio técnico? GF1 21 

Outras atividades complementares que tem?  GF1 

O que está na origem da matéria orgânica? (se produz ou compra?) GF1 

As máquinas usadas são compradas ou alugadas / partilhadas? GF1 

Produção animal: que tipo de animais? Introduzir a pecuária GF1 

É realizada análise dos solos e da água? GF1 

Fazem correção dos solos? Calagem? GF1 

Uso de auxiliares? GF1 

Como mede os fitofármacos? Mede os fitofármacos com tampa? Quantas tampas usa? 

Mede a “olho”?  

GF1 

Como procede quanto deteta uma praga? / Como decide tratar as pragas? Em que se 

baseia quando deteta uma praga? 

GF1 

Qual a opinião que tem sobre os químicos que utiliza? [Introduzir escala de atitudes: sempre 

fiz, é importante] 

GF1 

Utiliza fitofármacos antes ou no momento que deteta a presença de pragas? GF1 

Compra os fitofármacos no balcão? Solicita a alguém para comprar? Quem o aconselha a 

usar? É a pessoa da loja? É o técnico? É o vizinho que tem cartão? Só usa aqueles 

disponíveis a partir do uso do cartão? 

GF1 

O que faz aos sacos de plástico? Aos metais? Aos equipamentos agrícolas inutilizáveis? Ao 

estrume? 

GF1 

Alfaias não podem estar à chuva. O que fazem? GF1 

Tem ou precisa / necessita de apoio técnico? Se tem, onde recorre?  GF2 

Faz formação contínua? GF2 

Tem pasto? Tem pastagem? Tem estábulo? GF2 

Qual a periocidade da colagem? GF2 

Qual a periocidade de análise do solo? GF2 

Faz análise de multiresíduos? [ Considera-se que talvez não seja pertinente colocar esta 

pergunta porque à partida sabe-se que não. No entanto, os participantes dizem que 

conhecem agricultores familiares que fazem] 

GF2 

Faz análises do solo? Acredita nas análises do solo / nos resultados? GF2 
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AGRICULTURA BIOLÓGICA ---  0 

RISCOS E SAÚDE ---  0 

 

  

INDICADORES CHAVE 

 

II. IDENTIFICAÇÃO DOS MECANISMOS FACILITADORES/INIBIDORES DA ADOÇÃO DA AGRICULTURA BIOLÓGICA E SUGESTÕES DE SUPERAÇÃO 

 

Mantendo a opção de tratamento, os discursos foram trabalhados em função das 3 temáticas: fatores facilitadores, obstáculos e soluções. A 

itálica e aspas está a transcrição de partes do discurso, que podem ser úteis do ponto de vista do conteúdo recolhido, para além da temática 

em análise. A partir do discurso e a negrito encontram-se os resultados da análise categorial do conteúdo do discurso.  

 

 

 

 

Quadro Grupo Focal Viseu 

 

1. Facilitadores 

 

2. Obstáculos 3. Soluções 

Apoio Técnico especializado para real sucesso 

da prática da agricultura biológica [Ana 

Rodrigues e Adriana Gonçalves] 

“Há disponibilidade técnica, está disponível 

mas…”[ António Carreira] 

Custo para a pequena exploração se quiser ser 

certificado, para a área que tem (que pode ser 

pequena o custo pode ser elevado) “Nós falamos com 

eles e eles começam a desistir porque este ano correu 

mal não me compensa estar a pagar a certificação. O 

ano corre mal já faz tomar certas decisões”[Júlia 

Carvalho] 

Reforço de apoio técnico adequado com 

aplicação prática e económica das questões / 

com soluções exequíveis [Adriana Gonçalves] 

 

Procura de mercado [vários] Custo dos produtos e dos meios de produção [Miguel Logística de transporte e comercialização [vários] 
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Costa]  

Diversidade das culturas que pode representar 
rendimento para o mercado familiar / Valor do 

rendimento tirado (autossubsistência)  

“ Fazem uma horta diversa com uma grande 

diversidade das espécies” [Ana Aguiar] 

“É facilitador do que significa ou o que pode 

significar este tipo de produção para o 

agregado familiar em termos de rendimento” 

[António Carreira] 

“Normalmente quase nenhum tem só uma 

cultura porque pensa assim: se esta não dá 

tenho a outra” [Ana Rodrigues] 

Ajustamento entre exigências para garantir que aquele 
produto é biológico e a capacidade de pô-las em 

práticas tendo em conta que é mão-de-obra familiar. 

Falta de mão-de-obra  

“ É muito bom falar de gerir infetantes mas depois é 

uma pessoa sozinha a arrancar as ervas” [Adriana 

Gonçalves] 

Desmistificar preconceitos 
“Devia de haver recomendações ao nível da 

alimentação para a sensibilização não só de 

Lisboa que já consome e conhece mas levar o 

outro a consumir, que se calhar pensa que é mais 

caro. Se calhar pensa que as couves são 

amarelas e não são. Porque ainda há muito 

preconceitos sobre os produtos de agricultura 

biológica, que têm que ser feios.” [Júlia Carvalho] 

Consciência dos problemas que existem na 

saúde  

“Chegamos a um grupo de agricultores e 

apresentamos por gráficos porque que é que as 

pessoas morrem e falamos dos herbicidas e os 

agricultores põem-se […] toxicidade crónica e 

aguda…os efeitos na tiroide” 

Garantia de escoamento e o preço (valorização) 

 “Quem consume os produtos biológicos é Lisboa, Porto 

e Algarve. Era importante conseguirmos em termos de 

transporte levá-los ao Litoral. Aos grandes centros” 

[Joaquim Pinho] 

Informar consumidores Trabalhar a componente 

alimentar / Fazer divulgação / campanhas  

“ Fazer campanhas de sensibilização para os 

agricultores. A questão da alimentação devia ter 

mais importância dentro do ministério da 

agricultura” [Ana Rodrigues] 

“ Enquanto quem come não souber o que é que 

come…” [Júlia  Carvalho] 

Experiência e “conhecimento acumulado do 

agricultor”  [António Carreira] 

 

Preço dos produtos (valorização do produto)  

Os autarcas estão sensibilizados 

“ Nós devemos trabalhar e aproveitar a onda 

que é a sensibilização – está aqui um presidente 

de junta – dos autarcas, dos presidentes de 

câmara e de junta está toda gente neste 

momento extremamente sensibilizada para isto. 

Não é preciso estar a sensibiliza-los é só preciso 

pô-los a fazer isto […] Andar em cima deles. 

Acompanhar isto e chamá-los a atenção” 

[António Carreira] 

Falta de mão-de-obra Incentivar IPSS, escolas, cantinas e hospitais a 

consumir produtos do território com a celebração 

de protocolos locais 

Implementar circuitos curtos com base em 

protocolos locais com agricultores biológicos 

“Obrigar as IPSS a consumir produtos desse 

território […] fazer protocolos” [António Carreira] 

Qualidade dos produtos / em termos de sabor/ 

valor / conservação [Conceição Barros  e 

Joaquim Pinto] 

 

Regras fiscais / Complexidade das regras técnicas, 

fiscais e de transporte 

“ Tenho que faturar e não sei que…” [Jorge Carreira] 

Sensibilizar a criação de mercados específicos 

de produtos biológicos 

“ Descentralizar esses mercados. Aqui em Viseu 

não há” [Carlos Lima] 
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“Toda a gente come não é só os grandes 

centros” [Júlia Carvalho] 

Questões de higiene e segurança [ Joaquim Pinho] Sensibilizar, exigir, envolver autoridades locais 

(autarcas) 

 “ Pô-los a fazer isso. É acompanhar isto e chamá-

los a atenção” [António Carreira] 

“ E o central faz alguma coisa pela alimentação? 

Não.” [ Júlia Carvalho] 

Volume de produção [Carlos Lima] Política Nacional de Alimentação “Havendo isso 

depois a produção chega”[ Júlia Carvalho] 

Complexidade nos critérios de aderência ao biológico: 

regulamentação 

Mais incentivos 

“ Também é verdade que muitas coisas só 

funcionam quando há incentivos” [Carlos Lima] 

“Já existem incentivos para o modo de  

produção biológica e não é por isso que as 

pessoas aderem mais” [Carla Moreira] 

“ Se calhar não são muito divulgados” [ Carlos 

Lima] 

“Como não há garantias as pessoas não querem 

cumprir exigências” [ Júlia Carvalho] 

“Tem que haver um período de reconversão. Eles 

só são biológicos ao fim de 3 anos” [Conceição 

Barros] 

“Mas acho que há apoios para o período de 

reconversão” [Adriana Gonçalves] 

“ O produtor pode pagar para diminuir o período 

de reconversão. Se no primeiro ano não tiver 

resíduos…Há essa opção” [Ana Rodrigues] 

Falta de mercados 

 

 

Quando Grupo Focal Vairão 

 

4. Facilitadores 

 

5. Obstáculos 6. Soluções 
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Incentivos / Subsídios 

“Em termos facilitadores temos os 

incentivos que existem” [Luísa] 

 

Formação / certificação [custo exigência 

de certificação]  

“Agilizar o processo de certificação, 

facilitar porque é um bocado complexo. 

Havia de haver uma forma de ser rápido 

porque é difícil. Falta apoio técnico” 

[Marisa] 

“Faço das tuas palavras as minhas” [Cristina 

Ferreira] 

Criação de organizações de produtores 

familiares e os biológica  

“Permite organizar apoio técnico, 

permite retirar uma determinada 

margem para pagar o apoio técnico 

que é muito mais fácil do que ser o 

produtor a pagar.” [Alexandre] 

Agricultura de pequena dimensão e 

a nível local 

“Para mim a agricultura biológica 

tem sentido em pequena escala e a 

nível local. Não tem sentido 

pagarmos cabrito biológico da 

Nova Zelândia. Nós fazemos isso.” 

[Marisa] 

 

Falta de formação e informação  

“O maior obstáculo que existe para a 

agricultura biológica é a falta de formação 

e informação”. [Marisa] 

 

Mecanismo de formação de curta 

duração em articulação com poder 

local ( juntas de freguesias) 

“ É muito difícil, não há formação, nem 

entidades que o façam” [Marisa] 

Comercialização de auxiliares [Ana 

Aguiar] 

“Cada vez há mais soluções” 

[Alexandre Furtado] 

Dificuldade de reeducar  

“Eu acho que o mais difícil não é educar, é 

reeducar” [Cristina Ferreira] 

Formar formadores em agricultura 

biológica. Equipas técnicas para 

informação / aconselhamento formação 

“A maior parte dos formadores de 

agricultura biológica são maus. Não 

sabem o que estão a dizer. Não sabem 

distinguir um auxiliar de uma praga” 

[Alexandre Furtado] 

“Porque não são formados em 

agricultura biológica” [Cristina Ferreira] 

Investigação sobre benefícios na 

alimentação 

“Investigações que tem ver a ser 

Inexistência / Escassez de apoio técnico 

[Marisa] 

Não há transcrição foi mesmo esta 

Apostar em Marketing (sustentável / 

verde) [Marisa] 

Não há transcrição foi mesmo esta 



 

71 
 

feitas nos últimos anos e provar com 

A+B que a parte da saúde…a parte 

saudável. Já se consegue provar.”  

[Cristina] 

“ A parte de saúde não está 

provado, o que está provado é que 

nutricionalmente os alimentos são 

mais ricos” [Alexandre] 

Bastante confusão e discussão nesta 

parte e tensão entre 2 participantes. 

expressão expressão 

Valor económico [Paulo Pereira] 

Não há transcrição foi mesmo esta 

expressão 

Gestão profissional de exploração (ser 

atividade complementar)  

“ Eu conheço muito poucas empresas que 

são profissionais da agricultura biológica 

[…] Depois é assim, é sempre um 

complemento de qualquer coisa. Dos 7 

produtores que são de Famalicão só 1 é 

que é a atividade dele. Os restantes é uma 

coisa complementar.” [Marisa] 

Projetos promotores dos princípios da 

economia circular da agricultura 

biológica [Alexandre Futurado]  

“Apresentar todos os tipos de agricultura 

e explicar a importância de cada uma 

delas, dar opções de escolha, se 

souberes explicar muito bem, passo a 

expressão, até consegues evangelizar a 

pessoa, para ir de encontro aquilo que 

pretendes e explicar que realmente não 

é proibido aplicar milraz mas só é 

permitido aplicar no fim da linha. 

Quanto já não há solução […] Toda essa 

informação é importante e acima de 

tudo acreditares nos que estás a dizer 

[…] A economia circular o que é? A 

casca de banana serve para o 

combustor mas antes de servir [….] a 

parte do desperdício […] Não esquecer 

parceiros locais que produzem matérias 

orgânicas para reduzir pegada 

Valor nutricional superior [Alexandre] 

Não há transcrição foi mesmo esta 

expressão 

Moda dos cultivos / culturas  

“Moda dos cultivos, dos projeto, agora 

vamos todos para os mirtilos. Agora vamos 

todos não sei para quê e depois estamos 

todos a produzir o mesmo. Agora há 

dinheiro para isto vamos fazer isso” [Cristina 

Ferreira] 

Recuperação do património 

genético  

“ As variedades regionais que não 

são tão produtivas […] Nós 

podemos ir através da agricultura 

Falta de cooperação  

“Falta de associativismo” [Cristina Ferreira]  

“Falta de cooperação empresarial” 

[Alexandre Furtado] 
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biológica recuperar variedades que 

já estão esquecidas” [Marisa] “ 

Promoção de troca de sementes” [ 

Cristina] 

ecológica” [Cristina Ferreira] 

Equilíbrio do ecossistema: clima e 

solo 

 “Nós temos um clima e um solo que 

não há em lado nenhum.” [Marisa] 

Maior risco financeiro  

“ A empresa tem que ter capacidade para 

aguantar a destruição das culturas” 

[Alexandre Furtado] 
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Contagem da votação dos participantes nos fatores facilitadores / obstáculos e 

sugestões mais prioritárias (grupo focal viseu + grupo focal vairão). As categorias 

foram revistas de acordo com o discurso e os sentidos atribuídos pelos participantes no 

decorrer dos dois grupos focais.  

 

Factores facilitadores Total 

Valor económico acrescentado  8 

Consciência dos benefícios que existem na saúde  4 

Clima e solo português 2 

Experiência e saberes acumulados do agricultor 2 

Agenda política de valorização da economia e património local 2 

Qualidade e valor nutricional dos produtos  1 

Acesso a apoio técnico especializado  1 

Total 20 

 

 

 

Obstáculos Total 

Complexidade das regras inerentes ao processo de produção e 

certificação 

6 

Garantia de escoamento 4 

Falta de formação aos produtores e de informação aos consumidores 4 

Ausência e tipo de apoio técnico 3 

Complementaridade da AB 2 

Custo dos produtos e dos meios de produção 1 

Total 20 
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Soluções  Total 

Incentivos à formação dos produtores e dos formadores  6 

Informação aos consumidores dos benefícios do modo de produção 

em AB  

4 

Reforço de apoio técnico com aplicação prática e económica das 

questões  

3 

Melhoria da logística de transporte e comercialização 3 

Implementação de circuitos curtos com base em protocolos locais 1 

Incentivos económicos 1 

Criação de OP de agricultura biológica 1 

Total 19 

 

 

 



 

75 
 

Recomendações de base ao desenvolvimento de projetos e políticas, regionais e/ ou nacionais que possam promover a adotar da AB por AF  

 

Apresentação das recomendações construídas pela equipa do projeto. 

 

8 recomendações 

1. Ações de promoção das práticas de agricultura biológica com visitas de estudo, formações e palestras, sessões de esclarecimento, .. 

2. Formalização da agricultura familiar através de políticas e sistemas de apoio 

3. Criação de um serviço de apoio para agricultura biológica nas associações do setor 

4. Criação da figura de agricultor leader/assistente agrícola  

5. Criação de regiões em agricultura biológica (BIODISTRICT) 

6. Criação de grupo AMAP - Associação para a Manutenção da Agricultura de Proximidade 

7. Aposta na divulgação da agricultura biológica nas redes sociais (tutoriais, seguidores, grupos online, infografias) 

8. Criação de uma linha telefónica de apoio aos agricultores familiares 
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CONTRIBUTOS DOS PARTICIPANTES NA CRIAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES (GF VAIRÃO): 

 

9. Criação de organizações de produtores de agricultores familiares [Francisca Biachi] 

Alexandre Furtado 

 “ É que as organizações mudam completamente a exigência […] Uma 

organização, por exemplo, eu faço parte de uma organização de 

produtores 90% da minha produção tem que ser vendida à OP. A lei 

obrigada no mínimo 90%. Está na lei. O facto de tudo ser comercializado 

pela OP faz com que muitos dos custos de apoio técnico, de certificação 

pode ser pago pela OP. “ 

 

10.Agilização do processo de certificação [Paulo Pereira] 

Não há transcrição foi mesmo só isto que foi dito e anotado no quadro. 

 

11.Pequenas feiras de agricultura biológica (mercado de proximidade) [Francisca 

Francisca Biachi] 

“Implemento de circuitos curtos”[Paulo Pereira]  

 

12.Educação Escolar 

“Formação escolar na escola. Até incluir nos currículos. Explicar diferentes 

tipos de agricultura.” [Alexandre] 

“Atividades com miúdos” [Marisa]
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2 recomendações 1ª 

prioridade 

n 

2ª 

prioridade 

n 

Total 

n 

Total 

% 

1. Ações de promoção das práticas de 

agricultura biológica com visitas de 

estudo, formações e palestras, sessões 

de esclarecimento, .. 

2 1 3 17% 

2. Formalização da agricultura familiar 

através de políticas e sistemas de 

apoio 

0 0 0 0% 

3. Criação de um serviço de apoio para 

agricultura biológica nas associações 

do setor 

2 1 3 17% 

4. Criação da figura de agricultor 

leader/assistente agrícola  

1 0 1 5% 

5. Criação de regiões em agricultura 

biológica (BIODISTRICT) 

2 0 2 11% 

6. Criação de grupo AMAP - Associação 

para a Manutenção da Agricultura de 

Proximidade 

0 0 0 0% 

7. Aposta na divulgação da agricultura 

biológica nas redes sociais (tutoriais, 

seguidores, grupos online, infografias) 

1 2 3 17% 

8. Criação de uma linha telefónica de 

apoio aos agricultores familiares 

0 0 0 0% 

9. Criação de organizações de 

produtores de agricultores familiares 

0 2 2 11% 

10. Agilização do processo de 

certificação 

0 2 2 11% 

11. Pequenas feiras de agricultura 

biológica (mercado de proximidade 

/locais) 

1 0 1 5% 

12. Educação Escolar 1 0 1 5% 

 

CONTRIBUTOS DOS PARTICIPANTES NA CRIAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES (GF VAIRÃO): 

 

9. Campo experimental das direções regionais (demonstração + experimentação) – “ 

Fazer um campo experimental e se calhar levá-los lá a ver o campo experimental da 

responsabilidade do Ministério da Agricultura” [Conceição Barros] “Das Direções 

Regionais” [Carla Moreira] “ Das Direções Regionais ou então se o Ministério da 

Agricultura não quisesse alguma instituição que ficasse com isso. Mais experimental. A 

Direção Regional tinha em Tondela de ovinocultura e tinha. Era experimental e as 
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pessoas iam. Nós levávamos lá os agricultores a ver o queijo, como é que se fazia o 

queijo e eles faziam” [Conceição Barros] “ E tem aqui para os pomares, para os 

mirtilos, para as ervas aromáticas, ainda têm, não têm?” [Carla Moreira] “Sim, sim, mas 

é uma exceção […] Isto não é fácil. A política não está virada para aí. Tem custos.” 

[Jorge Carreira] “ Fazer um protocolo com uma Câmara Municipal por exemplo” 

[Conceição Barros] “ Um caso de Aguiar da Beira, um centro experimental de 

castanha e castanheiro está a desenvolver um projeto. Tem a Câmara Municipal 

como parceira mas é da responsabilidade do município […] Pode resultar” [Carla 

Moreira] 

 

10. Criação de grupos de trabalho transversais: fazer caminho, trabalho articulado 

mais contributo técnico de todos (agricultores, técnicos, comerciais na área de 

pesticidas) 

“ Criação de grupos de trabalho transversais, não precisam de ser obrigatoriamente 

engenheiros agrícolas ou especialistas em herbicidas. Acho que devia ser transversal. 

Um trabalho que fosse até dos próprios produtores. Eu sei que isto operacionalizar se 

calhar não é muito fácil mas poderem trabalhar em conjunto para cada um deles ter 

aqui o seu contributo técnico. Trabalhar quanto mais perto melhor. Se andamos aqui a 

fazer palestras na cidade isso se calhar não resulta nada” [Carlos Lima] 
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10 recomendações 1ª prioridade 

n 

2ª prioridade 

n 

Total 

n 

Total 

% 

1. Ações de promoção das práticas de agricultura biológica com visitas de estudo, 

formações e palestras, sessões de esclarecimento, .. 

2 3 5 20% 

2. Formalização da agricultura familiar através de políticas e sistemas de apoio 0 0 0 0 

3. Criação de um serviço de apoio para agricultura biológica nas associações do 

setor 

2 1 3 12% 

4. Criação da figura de agricultor leader/assistente agrícola  2 0 2 8% 

5. Criação de regiões em agricultura biológica (BIODISTRICT) 1 2 3 12% 

 6. Criação de grupo AMAP - Associação para a Manutenção da Agricultura de 

Proximidade 

0 1 1 4% 

7. Aposta na divulgação da agricultura biológica nas redes sociais (tutoriais, 

seguidores, grupos online, infografias) 

1 1 2 8% 

8. Criação de uma linha telefónica de apoio aos agricultores familiares 0 2 2 8% 

9. Campo experimental das direções regionais ( demonstração + experimentação) 4 2 6 24% 

10. Criação de grupos de trabalho transversais: fazer caminho, trabalho articulado 

mais contributo técnico de todos 

0 1 1 4% 
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Contagens das recomendações nos dois GF (Viseu + Vairão) 

 

 

 

 

 

14 recomendações 1ª prioridade 

n 

2ª prioridade 

n 

Total 

n 

1. Ações de promoção das práticas de agricultura biológica com visitas de estudo, formações e 

palestras, sessões de esclarecimento, .. 

4 4 8 

2. Formalização da agricultura familiar através de políticas e sistemas de apoio 0 0 0 

3. Criação de um serviço de apoio para agricultura biológica nas associações do setor 3 2 5 

4. Criação da figura de agricultor leader/assistente agrícola  3 0 3 

5. Criação de regiões em agricultura biológica (BIODISTRICT) 3 2 5 

 6. Criação de grupo AMAP - Associação para a Manutenção da Agricultura de Proximidade 0 1 1 

7. Aposta na divulgação da agricultura biológica nas redes sociais (tutoriais, seguidores, grupos 

online, infografias) 

2 3 5 

8. Criação de uma linha telefónica de apoio aos agricultores familiares 0 2 2 

9. Campo experimental das direções regionais ( demonstração + experimentação) 4 2 6 

10. Criação de grupos de trabalho transversais: fazer caminho, trabalho articulado mais 

contributo técnico de todos 

0 1 1 

11. Criação de organizações de produtores de agricultores familiares 0 2 2 

12. Agilização do processo de certificação 0 2 2 

13. Pequenas feiras de agricultura biológica (mercado de proximidade /locais) 1 0 1 

14. Educação Escolar 1 0 1 


