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Resumo  

A agricultura familiar, como forma de garantir a produção agrícola, gerida por uma família com 
base em mão-de-obra familiar não assalariada, tem um papel fundamental nas zonas rurais. 
Das 570 milhões de explorações agrícolas do mundo, mais de 500 milhões são explorações 
familiares. Em Portugal, a agricultura familiar representa 96% das cerca de 280 mil explorações 
existentes no continente. Diversos projetos e modelos de desenvolvimento da agricultura 
familiar consideram a agricultura biológica como elemento chave para a sua implementação, 
com impacto direto no aumento do rendimento das famílias. 
A adoção da agricultura biológica, assente em princípios como alimentar o solo para nutrir a 
planta, otimizar os ciclos de nutrientes ou manter relações de proximidade com o mercado 
permitirá aos agricultores familiares incorporar uma tecnologia inovadora que visa a produção 
de alimentos mais saudáveis e de melhor qualidade, sem recurso a produtos químicos de 
síntese nem organismos geneticamente modificados, em simultâneo com a redução de 
impactos ambientais negativos. 
A identificação dos procedimentos técnicos e tecnológicos, adotados nas explorações 
familiares, permite identificar as semelhanças (proximidade) com o modelo de itinerário 
técnico teórico adotado em agricultura biológica e os constrangimentos técnicos, económicos 
e sociais à transição para a agricultura biológica. Este conhecimento contribuirá para a 
conceção de um modelo de intervenção, a nível técnico e social, e para a definição de 
estratégias e políticas, regionais ou nacionais, que promovam a adoção deste modo de 
produção por agricultores familiares. 
Os procedimentos técnicos e tecnológicos adotados nas explorações familiares e as 
caraterísticas sociais e demográficas dos agricultores serão identificados através da 
administração indireta de questionários com perguntas de resposta fechadas, algumas das 
quais sob a forma de checklist de resposta múltipla. Precede a esta operação de inquirição, a 
recolha de informação qualitativa com base em entrevistas coletivas, sob a forma de grupos 
focais, onde se pretende explorar procedimentos técnicos e tecnológicos adotados em 
agricultura familiar, bem como obstáculos e resistências às práticas de agricultura biológica e 
atitudes e comportamentos passíveis de serem mais consensuais para incitar à mudança de 
práticas. Paralelamente, um estudo de caso, baseado na metodologia “Lean”, permitirá 
conhecer na realidade as práticas, atitudes e comportamentos sinalizados no grupo focal. A 
investigação culminará com a validação de um conjunto de recomendações, ao nível das 
orientações de políticas públicas locais e regionais, junto dos atores chave, incluindo os 
participantes no grupo focal, que permitam alcançar modos de produção mais sustentáveis e 
saudáveis através da mudança de práticas agrícolas e da adoção da agricultura biológica pelos 
agricultores familiares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract  

Family farming, as a mean to ensure food production, managed by a family using unpaid family 
labour, plays a fundamental role in rural areas. Of about 570 million farms in the world, over 
500 million are family farms. In Portugal, family farming represents 96% of the existing 280 
thousand farms. Several family farming programs and development models consider organic 
farming as a key strategy for its success with a direct impact on the family profit.  
Through organic farming, based on principles such as securing favourable soil conditions for 
plant growth, particularly by managing organic matter and enhancing soil activity, optimize 
nutrient cycling, or maintain close relationships with the market,  will allow family farms to 
incorporate an innovative technology that aims to produce healthier and better food, without 
using chemical pesticides or fertilizers neither genetic modified organisms, thus reducing the 
negative impacts caused by agricultural activities. 
The identification of the technic and technological procedures, adopted in family farms, will 
allow recognising the similarities (proximity) with the theoretical technical itinerary adopted in 
organic farming and the technical, economic and social issues that restrain the transition to 
organic farming. This knowledge will contribute to the conception of an intervention model, at 
both technical and social levels, and to the definition of strategies and policies, regional or 
national, that promotes the adoption of this farming system by organic farmers. 
The technic and technological procedures adopted by family farms and the social and 
demographic characteristics of the farmers will be assessed through the indirect 
administration of questionnaires with closed answers, and a checklist format. This task is 
preceded by a survey for qualitative information based on collective interviews, in the form of 
focal discussion groups to explore the technic and technological procedures adopted by family 
farms as well as the obstacles and resistances to organic farming practices and attitudes and 
behaviours that seems to be consensual to induce the change to organic practices.  At the 
same time, a case study based on the “Lean” methodology, will allow to know in real the 
practices, attitudes and behaviours pointed out by the focal group. The research will end with 
the validation of a set of recommendations, at local and national public policies level,  
addressed to the involved stakeholders including the focal group participants, which will 
contribute to achieve sustainable and healthier farming systems through the change of 
farming practices and the adoption of organic farming by family farmers.  
 
 

 
 
 
 
 
 



Enquadramento e Objetivos/Context 
and Objectives 

A agricultura familiar tem um papel fundamental no mundo rural, do ponto vista económico, 
ambiental, social e cultural (FAO, 2014). Estes sistemas de produção baseiam-se em 
explorações de pequena dimensão, geridas por uma família que depende essencialmente de 
mão-de-obra familiar não assalariada e cujo saber se transmite de geração em geração. 
Quase 90% das explorações agrícolas no mundo são de agricultura familiar, apresentam 
pequena dimensão (mais de 475 milhões de explorações têm menos de 2 hectares), produzem 
cerca de 70% dos alimentos consumidos no mundo e garantem o sustento de 40% das famílias 
do mundo (FAO, 2014; Lowder et al., 2014).  
Em Portugal, o setor agrícola é alicerçado, em grande parte, em explorações familiares (96% 
das 280 mil explorações existentes no Continente). Utilizam predominantemente mão-de-obra 
familiar, ocupam 67% da Superfície Agrícola Utilizada do continente, representam 38% da 
população residente em meio rural e 25% do emprego regional (INE, 2011).  
Por todo o mundo, estes agricultores constituem uma população envelhecida – 75% tem mais 
de 65 anos – e com baixos níveis de formação escolar e profissional – 80% adquiriu o 
conhecimento através da experiência prática e da transmissão de conhecimentos entre 
familiares, vizinhos e amigos (FAO, 2014).  
O sucesso das explorações de agricultura familiar pode passar pela adoção de modos de 
produção como a agricultura biológica, assente em princípios como alimentar o solo, otimizar 
os ciclos de nutrientes através da gestão dos animais e plantas no espaço e tempo ou manter 
relações de proximidade com o mercado, de forma a garantir qualidade dos produtos e a 
assegurar a melhoria dos rendimentos das famílias. São disso exemplo inúmeros casos de 
sucesso centrados no estabelecimento de pontes entre agricultura familiar e agricultura 
biológica, integrando os princípios de agricultura biológica na lógica de produção e 
contribuindo para a sua melhoria técnica e económica (Auerbach et al., 2013; von Dach et al., 
2013). 
A agricultura familiar, pelas suas caraterísticas próprias, assume, de forma mais ou menos 
declarada, os princípios que norteiam a agricultura biológica: princípio da saúde, da ecologia, 
da justiça e da precaução (FAO, 2014; IFOAM, 2016).  
A abordagem a estes modos de produção e aos conceitos associados levantam questões 
complexas que importa operacionalizar. Por exemplo, quais são as práticas agrícolas adotadas 
pelos agricultores familiares que têm impactos negativos no ambiente e na saúde humana? 
Que características demográficas e sociais atuam como promotoras ou inibidores da adoção da 
agricultura biológica? Que abordagens funcionam com este tipo de comunidades face à 
adoção de inovação?  
Assim, o objetivo do presente projeto é definir um modelo de intervenção, a nível técnico e 
social, que permita estabelecer pontes entre a agricultura familiar e a agricultura biológica, 
com vista à adoção deste modo de produção. Assim, os objetivos executivos da proposta 
incluem: (1) elaborar uma reflexão teórica sobre a proximidade entre a realidade das práticas 
agrícolas da agricultura familiar e agricultura biológica; (2) definir um modelo de intervenção, a 
nível técnico e social, que contribua para alterar as práticas adotadas por agricultores 
familiares no sentido da agricultura biológica e (3) propor recomendações ao nível das 
orientações de políticas públicas, que permitam alcançar modos de produção mais 
sustentáveis e saudáveis.  
A identificação das práticas agrícolas (procedimentos técnicos e tecnológicos adotados em 
cada etapa do itinerário técnico) e a caraterização sociodemográfica pode ser obtida com base 
na administração indireta de questionários (Quivy e Campenhaudt, 2008) com perguntas 



maioritariamente fechadas, algumas das quais sob a forma de checklist de resposta múltipla 
(Kuiper, 2000). Tratar-se-á de um questionário simplificado a ser aplicado por inquiridores aos 
agricultores familiares. Esta é a técnica de recolha de dados mais adequada para a análise 
extensiva de informação junto de pessoas com baixos níveis de qualificação escolar e 
profissional. Estas metodologias permitem (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 e (iii) identificar fatores de facilitação, ou não, e de melhoria das práticas de 
agricultura biológica adotadas por agricultores familiares. 
A implementação do inquérito por questionário será precedida pela recolha de informação 
qualitativa com base em entrevistas coletivas, sob a forma de grupos focais, onde se pretende 
explorar procedimentos técnicos e tecnológicos adotados em agricultura familiar, bem como 
identificar os obstáculos e resistências à mudança para novos modos de e as atitudes e 
comportamentos passíveis de incitar à mudança de práticas. A validação da linguagem do 
questionário será outros dos objetivos dos grupos focais. 
A agricultura familiar cumpre uma importante função na segurança alimentar mas é, 
geralmente, considerada não competitiva. A metodologia “Lean”, baseada na otimização do 
fluxo de produção e minimização do desperdício, através do ajustamento temporal das 
operações às necessidades de produção e redução do esforço de trabalho que tem sido 
utilizada para otimizar a adoção dos sistemas de produção em agricultura familiar (Hartman, 
2015; Mancini et al., 2016), será implementada junto de um agricultor selecionado, com o 
objetivo de conhecer na realidade as práticas, atitudes e comportamentos sinalizados no 
grupo focal, e que podem constituir fatores de facilitação e, ou não, de melhoria das práticas 
de agricultura biológica adotadas por agricultores familiares. 
O conhecimento obtido servirá de suporte ao desenho de um modelo de desenvolvimento 
rural, baseado num conjunto de metodologias e ações a desenvolver por organizações e 
agentes diversos, incluindo aos próprios agricultores familiares, à semelhança de modelos de 
intervenção comunitária de sucesso (Mansuri e Rao, 2013; World Bank, 2011). Prevê-se, numa 
perspetiva de investigação-ação participativa (Creswell, 2014), ao envolver o público-alvo na 
identificação e avaliação de práticas e, em simultâneo, ao reforçando as suas competências, 
capacitá-los para o desenvolvimento agrícola sustentável. Este tipo de modelos, pela 
abordagem participada e integração dos atores a quem se destinam em todas as fases da 
investigação, são inovadores e contribuem para o progresso e conhecimento científico, quer 
nas áreas da agronomia, quer no interface com os modelos de intervenção sociológica. 
Será, ainda, proposto um conjunto de recomendações direccionadas aos decisores e agentes 
locais e regionais, baseados num pilar como a agricultura biológica, a que se associam a um 
conjunto de benefícios sociais (promover o conhecimento e a coesão, num contexto 
sociocultural específico); culturais (preservar sistemas tradicionais de produção); económicos 
(proporcionar valor acrescentado às produções locais e aumentar a competitividade); 
ambientais (adotar sistemas de produção menos intensivos e poluidores e com maior enfâse 
na conservação de recursos).  
O projeto “Pontes entre agricultura familiar e agricultura biológica” será desenvolvido em 
parceria com outras entidades nacionais (UP, ADDLAP) e internacionais (EOSA, SRUC e SUA), 
que contribuirão para a definição das metodologias e para a dinamização das atividades em 
outras regiões da Europa. Esta parceria permitirá ainda promover a cooperação e intercâmbio, 
contribuindo para a internacionalização dos resultados e cimentando as bases para a definição 
de futuros projetos de I&D.  
Prevê-se o envolvimento de estudantes do ensino superior, o que permitirá estimular a 
articulação entre os sistemas de ensino e investigação. 



Os resultados do projeto serão disseminados pela publicação e apresentação de resultados em 
foro nacional e internacional, e no decurso de um evento de âmbito nacional no segundo ano 
do projeto.  
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Descriça o de tarefas/ Description of 
tasks 

Poderá copiar o quadro em baixo para se adequar ao número de tarefas a serem descritas. O 
código da tarefa será definido neste documento com repercussões no formulário Excel. 
You can copy the table below to suit the number of tasks to be described. The task code 
defined in this document was repercussions in the Excel form. 
 
 

Código da Tarefa/Task Code: 1 
Nome da Tarefa/Task Name: Definição da metodologia e conceção do questionário “Pontes 

entre agricultura familiar e agricultura biológica” 
Descrição da tarefa/Description of task: 

- Levantamento bibliográfico e benchmarking de metodologias de intervenção em 
populações e territórios alvo idênticos. 
- Definição da técnica de inquérito a implementar e das fases de validação do mesmo. 
- Definição e identificação do público-alvo, dimensão da amostra e concelhos de 
implementação. 
- Identificação dos itinerários técnicos adotados nas principais culturas nas regiões 
abrangidas com base em informação presente em documentos técnicos e científicos e 
através de entrevistas exploratórias semi-estruturadas a interlocutores chave 

- Tratamento de dados. 
- Construção de um questionário com perguntas maioritariamente fechadas, algumas das 
quais sob a forma de checklist de resposta múltipla (questionário simplificado, em que se 
reduz a necessidade de respostas por parte do inquirido) para identificação dos 
procedimentos técnicos e tecnológicos adotados nas explorações familiares e caraterização 
sociodemográfica dos inquiridos. 
Esta tarefa será desenvolvida pelos elementos da equipa do IPV, com a colaboração das 
entidades nacionais e internacionais envolvidas. As entidades referidas permitem incorporar 
competências e conhecimento técnico e científico nas áreas da agronomia e sociologia. 

 
Código da Tarefa/Task Code: 2 
Nome da Tarefa/Task Name: Dinamização de grupo focal sobre “O agricultor familiar e a 

adoção de práticas agrícolas sustentáveis” 
Descrição da tarefa/Description of task: 

— Dinamização de entrevista coletiva -  grupo focal – com pessoas que mantem relações 
próximas com agricultores familiares, tais como dirigentes, cooperantes/associados e 
técnicos das cooperativas agrícolas, jovens agricultores mais novos, entre outros, com a 
colaboração de uma entidade com experiência confirmada na dinamização deste tipo de 
atividades. Nesta tarefa serão identificadas um conjunto de variáveis e informação. 
essenciais à etapa seguinte, nomeadamente: (1) definição das caraterísticas do público-alvo 
– agricultura familiar; (2) mapeamento e tipificação das explorações e chefes de exploração 
tipo; (3) identificação das estratégias de abordagem ao público-alvo; (4) identificação dos 
mecanismos facilitadores da adoção da agricultura biológica; (5) análise e validação do 
questionário. 
- Tratamento de dados. 



Esta tarefa será desenvolvida pelos elementos da equipa do IPV, com a colaboração 
Universidade do Porto e da Associação de Desenvolvimento Dão, Lafões e Alto Paiva. As 
entidades referidas permitem incorporar competências e conhecimento técnico e científico 
nas áreas da agronomia e sociologia. Nesta fase, será incluída a colaboração de um bolseiro 
de iniciação científica. 

 
Código da Tarefa/Task Code: 3 
Nome da Tarefa/Task Name: Implementação do inquérito “Pontes entre agricultura familiar 

e agricultura biológica” 
Descrição da tarefa/Description of task: 

- Administração do inquérito por questionário aos responsáveis (chefes de exploração) de 
explorações agrícolas familiares. Serão implementados questionários em duas regiões 
nacionais: Centro e Norte, devendo as amostras abranger a amostra definida na tarefa 1.O 
questionário será testado, numa primeira fase, num grupo piloto, de modo a aferir cada 
uma das questões/temas abordados e percecionar e uniformizar a metodologia de 
abordagem ao inquirido e de aplicação do questionário. Após esta validação, decorrerá 
aplicação do inquérito.  
- Tradução e implementação do inquérito pelos parceiros internacionais (Espanha, Reino 
Unido e Eslováquia) em regiões com características semelhantes às encontradas em 
território nacional. 
- Tratamento de dados. 
Esta tarefa será desenvolvida pelos elementos da equipa do IPV, com a colaboração das 
entidades nacionais e internacionais envolvidas. As entidades referidas permitem incorporar 
competências e conhecimento técnico e científico nas áreas da agronomia e sociologia. 
Nesta fase, será incluída a colaboração de um bolseiro de iniciação científica. 

 
Código da Tarefa/Task Code: 4 
Nome da Tarefa/Task Name: Estudo de caso – Implementação da metodologia Lean num 

agricultor selecionado 
 

- Seleção de um agricultor familiar, se possível em cada região (Norte e Centro), com 
maior/menor (a definir) proximidade à agricultura biológica. 
- Implementação da metodologia “Lean” junto de um agricultor selecionado, para identificar 
as práticas reais, atitudes e comportamentos sinalizados no grupo focal, que podem 
constituir fatores de facilitação e, ou não, de melhoria das práticas de agricultura biológica 
adotadas por agricultores familiares. 
- Tratamento de dados. 
Esta tarefa será desenvolvida pelos elementos da equipa do IPV, com a colaboração das 
entidades nacionais e internacionais envolvidas. As entidades referidas permitem incorporar 
competências e conhecimento técnico e científico nas áreas da agronomia e sociologia. 
Nesta fase, será incluída a colaboração de um bolseiro de iniciação científica. 

 
Código da Tarefa/Task Code: 5 
Nome da Tarefa/Task Name: Análise dos resultados e definição de linhas estratégicas com 

vista ao aumento da adoção da agricultura biológica por 
agricultores familiares. Divulgação dos resultados 

Descrição da tarefa/Description of task: 

A informação recolhida nas tarefas anteriores será sujeita a análises diversas com vista à: 



- identificação das práticas agrícolas e caraterização sociodemográfica dos agricultores 
familiares do Centro e Norte de Portugal e comparação com a realidade dos países das 
entidades internacionais envolvidas; 
- avaliação das semelhanças (proximidade) das práticas adotadas por agricultores familiares 
com o modelo de itinerário técnico teórico adotado em agricultura biológica; 
- identificação da necessidade de ajustamento e adoção de novas práticas por forma a 
permitir a transição dos agricultores familiares para a agricultura biológica; 
- identificação das estratégias de abordagem ao público-alvo; 
- identificação dos mecanismos facilitadores da adoção da agricultura biológica 
- desenho de um modelo de desenvolvimento rural, baseado num conjunto de 
metodologias e ações a desenvolver por organizações e agentes diversos, incluindo aos 
próprios agricultores familiares, à semelhança de modelos de intervenção comunitária de 
sucesso; 
- definição de um conjunto de estratégias e redação de recomendações destinadas a servir 
de base ao desenvolvimento de projetos e políticas, regionais e/ou nacionais, que possam 
promover a adoção de agricultura biológica por agricultores familiares. 
Os resultados obtidos e o conhecimento desenvolvido serão divulgados em intervenções em 
conferências nacionais e internacionais, em artigos de divulgação técnica e científica, a nível 
nacional e internacional. 
No âmbito desta tarefa, prevê-se a organização de um seminário, com a colaboração da 
ADDLAP, com base numa metodologia de investigação ação-participativa, envolvendo 
interlocutores chave, que possam contribuir para a melhoria das conclusões do projeto e 
elaboração do conjunto de recomendações, para o que será angariados financiamentos no 
âmbito de programas de desenvolvimento local, nomeadamente o programa DLBC - M10 - 
LEADER – FEADER, nas ações 10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais e 10.2.1.5 - 
Promoção de produtos de qualidade locais.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultados esperados/Expected 
results 

 
 2017 2018 

Livros/Books   

Artigos em revistas internacionais/Papers in international journals 1 2 

Artigos em revistas nacionais/Papers in national journals 1 1 

Comunicações em encontros científicos internacionais/Communications in international meetings  1 

Comunicações em encontros científicos nacionais/Communications in national meetings 1 1 

Relatórios/Reports 1 1 

Organização de seminários e conferências/Organization of seminars and conferences  1 

Teses de Mestrado/Master's Theses   

Outras Teses/ Other Theses  1 

Modelos/Models   

Aplicações computacionais/Software   

Instalações piloto/Pilot plants   

Protótipos laboratoriais/Prototypes   

Patentes/Patents   

Outros/Others …   

 
 
 
 
O coordenador do projeto/The project coordinator: ___________________________________ 
  



Declaraça o de Compromisso 

Referência/Reference: PROJ/CI&DETS/CGD/0001  
Título/Title:  Pontes entre agricultura familiar e 

agricultura biológica 
Início/Beginning: 01.01.2017 
Duração/Duration: 24 meses 
Coordenador do projeto/Project Coordinator: Cristina Isabel Amaro da Costa 

 
Nós, equipa do projeto em baixo identificada, declaramos sobre compromisso de honra: 
 

▪ Ter conhecimento de todos os dados e informações constantes da presente candidatura 
e que nos responsabilizamos pelo seu conteúdo e veracidade. 

 

▪ Ter conhecimento do articulado na vigente versão das Regras de Referenciação para 
projetos de Investigação Cientifica e Desenvolvimento Tecnológico do CI&DETS. 

 

▪ Que nenhum de nós se encontra em situação de incumprimento injustificado dos 
requisitos regulamentares no que respeita à apresentação de Relatórios de Execução de 
projetos concluídos anteriormente. 

 

▪ Comprometemo-nos a assumir as responsabilidades decorrentes da boa execução do 
projeto anexo. 

 

▪ Que o projeto não envolve experimentação animal. 
 

▪ Que o projeto não envolve a dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, 
armazenamento, distribuição ou aplicação de tecidos e células de origem humana. 

 
 
__________________________________________________________ 
 (Cristina Isabel Amaro da Costa) 
 
__________________________________________________________ 
 (Helena Maria Paiva Martins Esteves Correia) 
 
__________________________________________________________ 
 (Paula Maria dos Reis Correia) 
 
__________________________________________________________ 
 (Daniela de Vasconcelos Teixeira) 
 
________________________________________________________ 
 (Raquel de Pinho Ferreira Guiné) 
 


