
 

 

 

 

Guadalupe Ribeiro Pinheiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Da Nossa Terra”: uma resposta eficaz para uma atividade 

economia alternativa? - Estudo sobre a agricultura do concelho de 

Penafiel. 

 

 

Dissertação realizada no âmbito do Mestrado em Sociologia, orientada pela Professora 

Doutora Cristina Clara Ribeiro Parente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

 

30 de setembro de 2018 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aí está o germe do que te apavora (…). Aí é que reside o 

perigo, pois que dois homens nunca se sentem tão sozinhos e tão 

abatidos como um só. E desse primeiro «nós» nasce algo muito 

mais perigoso: «eu tenho algum pão» mais «eu não tenho 

nenhum». Então a coisa toma um rumo; o movimento passa a ter 

um objetivo. (…). É este o começo da passagem do «eu» para o 

«nós».” 

 

Steinbeck, John, As Vinhas da Ira, p.179,20



 

 

 

 



 

5 

 

Sumário 

Sumário ......................................................................................................................................... 5 

Declaração de honra .................................................................................................................... 10 

Agradecimentos ........................................................................................................................... 11 

Resumo ........................................................................................................................................ 14 

Abstract ....................................................................................................................................... 15 

Índice de ilustrações .................................................................................................................... 16 

Índice de tabelas .......................................................................................................................... 17 

Introdução ................................................................................................................................... 18 

Capítulo 1. – Agricultura: a velha configuradora de práticas e de sentidos nos campos ............ 21 

1.1. Sociedade camponesa ....................................................................................................... 21 

1.2. Agricultura Familiar ......................................................................................................... 29 

1.3. A agricultura em Portugal ................................................................................................ 31 

Capítulo 2. - Economias alternativas: uma realidade para lá do projeto capitalista .................... 35 

2.1. Terceiro Setor, Economia Social e Economia Solidária .................................................. 35 

2.2. Empresas capitalistas vs. Empresas solidárias ................................................................. 42 

2.3. Inovação social ................................................................................................................. 46 

2.4. Economia Popular ............................................................................................................ 48 

Capítulo 3. – Caminhos empíricos: metodologia e território ...................................................... 53 

3.1. Do estágio ao trabalho de campo ..................................................................................... 53 

3.2. Contextualização geográfica e caracterização económica da Região do Vale do Sousa e do 

concelho de Penafiel ............................................................................................................... 61 

3.3. Pelouro do Desenvolvimento Rural da Câmara Municipal de Penafiel ........................... 65 

3.4. Coopenafiel – Cooperativa Agrícola de Penafiel ............................................................. 67 

3.5. Projeto “Da Nossa Terra” ................................................................................................. 69 

4. – Da terra para o papel: análise de uma comunidade de raízes campestres ............................ 71 

4.1. A agricultura em Penafiel: pessoas e explorações ............................................................ 71 

4.2. Da liberdade à independência: discursos dos agricultores do projeto DNT ..................... 79 

4.2.1 Identidade ................................................................................................................... 88 

4.2.2 Projeto “Da Nossa Terra” ........................................................................................... 92 

4.3. Parceiros e comunidade local: os consumidores do projeto DNT .................................. 106 

Considerações finais .................................................................................................................. 114 

Referências bibliográficas ......................................................................................................... 119 



 

6 

Anexos....................................................................................................................................... 124 

Anexo 1 – Participação na população ocupada dos empregados com carteira e trabalhadores da 

economia popular urbana.  Brasil urbano - 2002 a 2015 ....................................................... 125 

Anexo 2 – Inquérito aplicado à população agrícola do concelho de Penafiel ....................... 126 

Anexo 3 – Material necessário à realização de entrevistas exploratórias, em profundidade e do 

grupo focal ............................................................................................................................ 128 

Anexo 3.a – Guião de entrevista exploratória com o presidente da Coopenafiel, Vitorino 

Ferreira .............................................................................................................................. 128 

Anexo 3.b - Guião do Grupo focal .................................................................................... 128 

Anexo 3.c - Guião das entrevistas com agricultores “Da Nossa Terra” ............................ 129 

Anexo 2.d – Consentimento Informado das entrevistas exploratórias e em profundidade 131 

Anexo 2.e – Listagem de Categorias das Entrevistas aos agricultores DNT .................... 132 

Anexo 2.f – Listagem de Categorias do Grupo Focal ....................................................... 133 

Anexo 2.g - Documento Planificação do Grupo Focal...................................................... 134 

Anexo 2.h – Coffee Break com produtos locais do grupo focal ....................................... 163 

Anexo 2.h.1 - Bolachas locais ........................................................................................... 163 

Anexo 2.h.2 – Coffee break, totalmente confecionado com produtos locais, do grupo focal 

sobre Consumo Local que decorreu no Museu Municipal de Penafiel ............................. 164 

Anexo 4 – Material “Da Nossa Terra” .................................................................................. 165 

Anexo 4.a – Folheto promocional da cadeia de mercearias “Pedro” ao projeto DNT. ..... 165 

Anexo 4.a.1 – Folheto promocional da cadeia de mercearias “Pedro” ao projeto DNT ... 166 

Anexo 4.a.2 – Folheto promocional da cadeia de mercearias “Pedro” ao projeto DNT ... 167 

Anexo 4.a.3 – Folheto promocional da cadeia de mercearias “Pedro” ao projeto DNT ... 168 

Anexo 4.b – Ementa semanal do projeto DNT realizada pelo nutricionista da Câmara 

Municipal de Penafiel........................................................................................................ 169 

Anexo 4.c – Contrato de fornecimento de produtos hortofrutícolas ................................. 170 

Anexo 4.c.1 – Contrato de fornecimento de produtos hortofrutícolas .............................. 171 

Anexo 4.d – Panfleto “Da Nossa Terra” ........................................................................... 172 

Anexo 4.d.1 – Panfleto “Da Nossa Terra” ........................................................................ 172 

Anexo 4.e – Saca promocional “Da Nossa Terra” ............................................................ 173 

Anexo 4.f– Caixa-cabaz promocional “Da Nossa Terra” ................................................. 173 

Anexo 5 – Dados estatísticos ................................................................................................ 175 

Tabela 1 – Correlações de Spearman entre escolaridade do inquirido, do cônjuge do pai e da 

mãe do mesmo ................................................................................................................... 175 

Tabela 2 – Correlação de spearman entre profissão do inquirido e Escolaridade do Inquirido, 

do cônjuge, do pai e da mãe .............................................................................................. 176 



 

7 

Tabela 3 - Correlação de Spearman entre Classe do Próprio e Escolaridade do Cônjuge, 

Profissão do Inquirido, Rendimento Mensal do Agregado Familiar e Funcionários da 

Exploração ......................................................................................................................... 177 

Tabela 4 -  Correlação de Spearman entre Rendimento mensal do agregado familiar, 

escolaridade do inquirido, escolaridade do cônjuge, escolaridade do pai, escolaridade da 

mãe, profissão do inquirido e área de exploração ............................................................. 177 

Tabela 5  - Correlação de Spearman entre Percentagem do rendimento que provém da 

agricultura, área de exploração e classe do próprio ........................................................... 177 

Tabela  6 - Relação entre formação agrícola do inquirido e ambos trabalham na exploração

 ........................................................................................................................................... 178 

Gráfico 1 - Relação entre formação agrícola do inquirido e ambos trabalham na exploração

 ........................................................................................................................................... 178 

Figura 1 – Teste de Mann-Whitney entre a variável agricultor a full-time e escolaridade do 

próprio ............................................................................................................................... 179 

Figura 2 – Teste de Mann-Whitney entre a variável situação face à profissão do inquirido

 ........................................................................................................................................... 180 

 ............................................................................................................................................... 180 

Figura 3 – Teste de Mann-Whitney entre a variável situação face à idade do inquirido .. 181 

 ............................................................................................................................................... 181 

Tabela 7 – Correlação de spearman entre Familiares a full-time, percentagem de produção 

vendida e percentagem do rendimento que provém da agricultura ................................... 182 

Gráfico 2 – Origem do rendimento do restante rendimento do agregado familiar por grupo 

inquirido é agricultor a full-time/não é agricultor a full-time ........................................... 182 

Tabela 8 – Produções dos agricultores de Penafiel ........................................................... 183 

Tabela 9 – Frequências da área de exploração do agricultor ............................................. 183 

Gráfico 3 – Situação face à profissão do inquirido regime de aquisição de terras ............ 184 

Tabela 10 – Relação entre origem do restante rendimento do agregado familiar e o destino 

de produção ....................................................................................................................... 185 

Gráfico 4 – Relação entre origem do restante rendimento do agregado familiar e o destino 

de produção ....................................................................................................................... 185 

 ............................................................................................................................................... 185 

Tabela 11 – Relação entre local de venda da produção de e situação face à profissão do 

próprio ............................................................................................................................... 186 

Gráfico 5 – Relação entre local de venda da produção de e situação face à profissão do 

próprio ............................................................................................................................... 186 

Tabela 12 – Relação entre local de venda da produção de e situação de trabalho do próprio

 ........................................................................................................................................... 187 

Gráfico 6 – Relação entre local de venda da produção de e situação de trabalho do próprio

 ........................................................................................................................................... 187 

 ............................................................................................................................................... 187 



 

8 

Gráfico 7 – Existência de coleta por parte do agricultor por grupo inquirido é agricultor a 

full-time/ não é agricultor a full-time ................................................................................ 188 

Anexo 6 – Dados qualitativos ............................................................................................... 189 

Tabela I - Cruzamentos entre categorias as  “O que é o projeto”, “O que deveria ser o 

projeto”, “o que correu mal”, “Motivo para não estar no projeto”, “Motivo para continuar no 

projeto”, “o que correu bem” e “DNT ............................................................................... 189 

Anexo 7 – Exploração de Agostinho Ferreira, agricultor do projeto “Da Nossa Terra” e 

cooperante da Coopenafiel .................................................................................................... 190 

Anexo 7.a – O agricultor Agostinho Ferreira na sua exploração: produção de alfaces..... 190 

Anexo 7.b – Exploração agrícola de Agostinho Ferreira: produção de meloa .................. 191 

 

 

 



 

9 



 

10 

Declaração de honra 

 

 

Declaro que a presente dissertação ““Da Nossa Terra”: uma resposta eficaz para uma 

atividade economia alternativa? - Estudo sobre a agricultura do concelho de Penafiel” é 

de minha autoria e não foi utilizado previamente noutro curso ou unidade curricular, desta 

ou de outra instituição. As referências a outros autores (afirmações, ideias, pensamentos) 

respeitam escrupulosamente as regras da atribuição, e encontram-se devidamente 

indicadas no texto e nas referências bibliográficas, de acordo com as normas de 

referenciação. Tenho consciência de que a prática de plágio e auto-plágio constitui um 

ilícito académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto, 30 de outubro de 2018 

 

Guadalupe Ribeiro Pinheiro 
  



 

11 

Agradecimentos 

Como nada nesta vida se faz sozinho, não poderia deixar de agradecer, publicamente 

e para a posterioridade, a todo um conjunto de pessoas que ajudaram à realização desta 

tese, seja em termos mais técnicos seja nos pequenos atos que me serviram sempre de 

apoio. 

Para começar, gostaria de agradecer à Dr.ª Susana Oliveira, vereadora da Câmara 

Municipal Penafiel, por ter aceite a realização deste estudo e me ter dado autonomia e 

liberdade para a realização do mesmo. 

Ao Eng.º Vitorino Ferreira e à Eng.ª e amiga Maria José da Coopenafiel, pela 

confiança que depositaram em mim, por toda a liberdade para realizar todas as ideias que 

me vinham à cabeça e por terem participado e apoiado as mesmas: desde do tempo que 

dispensaram para me ouvir falar da minha tese; ao reconhecimento das minhas 

competências e trabalho; à marcação de entrevistas sempre que eu me lembrava; à 

disponibilidade do espaço para a realização das mesmas e de inquéritos; ao tempo 

dispensado a formar-me e a apoiar-me; até à disponibilidade para movimentarem um 

conjunto de recursos e vontades para a realização de um grupo focal. O meu sincero 

obrigado, nunca esperei ser tão bem acolhida por ambos! 

Um agradecimento aos agricultores da mesma casa que disponibilizaram o seu tempo 

a uma jovem estranha que os queria ouvir. 

À minha orientadora, professora Cristina Parente, um profundo e sincero obrigado. 

Para além de toda a disponibilidade demonstrada na elaboração desta tese, um sentido 

obrigado por ter acreditado em mim, por ter sido a primeira pessoa a apostar em mim 

profissionalmente ou academicamente. Por ter olhado para mim e pensado “se calhar…”, 

por reconhecer o meu trabalho e competência, por dispensar o seu tempo, mesmo quando 

não era minha orientadora, para ouvir as minha ideias um pouco idiotas sobre figos da 

índia, por me ajudar a ser melhor profissional. A si, o meu eterno reconhecimento. 

Obrigado! 

Um dia dei por mim a ler um livro de um Guru da autoajuda que tinha tanto de doido 

como de génio. Obviamente que o li por um mero acaso pois o conceito de “livro de 

autoajuda”, só por si, faz-me revirar os olhos. Contudo, o tipo apregoava algumas coisas 



 

12 

que até faziam sentido. Tal como ele escolhi, já à muito tempo, rejeitar da minha vida 

tudo o que não fossem as melhores pessoas, valores e experiências. Comprometi-me a 

valorizar e apreciar a companhia de um pequeno grupo de pessoas que têm todas tanto de 

singular como de especial. A eles, pelo amor, carinho, amizade e companheirismo quero 

aqui agradecer o facto de fazerem parte de mim e agradecer todos os momentos em que 

me ouviram falar, mesmo que sem vontade ou sem interesse, de produtos fitofármacos, 

agricultores, alfaces, entrevistas ou chavões sociológicos/ideológicos.  

À Brel, que personifica aquilo que a vida tem de melhor para nos dar. Aquela que dá 

sentido ao título do livro desse tal guru; aquela que sabe saborear o prazer que é o simples 

facto de estar vivo, de aproveitar grandes jantaradas, livros ou o cheiro das diferentes 

terras deste planeta; aquela que é como as árvores - está sempre de pé. 

À minha querida Joana, um obrigado por me ter agarrado e ter trazido, não só esta 

amizade até hoje, mas também o Ricardo, alguém em quem revejo todo o conceito de 

amizade. 

Ao João Paulo agradecer todo o carinho que nos oferece todos dias através das suas 

distrações mirabolantes ou dos atos de pureza que nos derretem e nos fazem pensar que 

ainda existem no mundo bambus que escondem tesouros que não tem preço. Aproveito 

igualmente para agradecer ao pai, David, por todo o carinho e atenção com que sempre 

nos recebe. 

Ao camarada Miguel Basto(s), alguém com quem tenho saudades de me rir e beber 

Martini. Apraz-me a tua presença, pá! 

À Sofia e ao Rui, meus queridos amigos e colegas que a sociologia me trouxe. Um 

obrigado pelo entusiasmo com que me recebem sempre, pelas pequenas e grandes ajudas 

ao longo desta odisseia de dois anos e pelo espírito sincero e bondoso com que 

presenteiam.  

 À minha família, bem…o que dizer daquele que é o nosso núcleo fundamental, o 

chão que nos apanha quando caímos e que nos ajuda a caminhar para nunca tropeçarmos 

num abismo? Mil obrigados não chegam, mas há alguns que devem ser ditos, e como são 

sentidos! Obrigado por apoiarem todos os meus projetos e decisões, mesmo com todos os 

receios que estes carregam e com o medo e a dúvida de que o sol possa não raiar na manhã 



 

13 

do dia seguinte (como o foi todo o meu ensino superior). Obrigado por parirem as minhas 

dores, mesmo quando estas não vos são nada diretamente. Obrigado, igualmente, por 

festejarem as minhas alegrias como se fossem vossas e por me ajudarem a alcançar a 

minhas vitórias. Sem vocês eu não chegava ao topo. Obrigado por estarem sempre lá. 

Obrigado por serem o porto de abrigo a onde quero sempre regressar.  

 Por fim, a ti, meu Baltasar sete-sois, meu Zaratustra da vida - o mundo. Por vezes 

dou por mim a olhar para uma colina junto de casa e a imaginar-te, tal como o sol - tal 

divindade asteca - a desce-la e, tal como ele, a iluminar tudo aquilo que alcança. 

Iluminaste-me, deste-me A Vida! Deste-me Vida! Deste-me o paladar que me faltava para 

saborear um simples cacho de uvas que há muito comia ou o gosto pelo apreciar do calor 

da areia nos meus pés. És aquele que me conseguiu ver por dentro, que conseguiu ver o 

que de mais triste e mais radiante há em mim. Aquele a quem o meu respirar basta para 

me compreender. Concretizaste-me sonhos e deste-me esperanças. Obrigado. “Ai! Como 

eu te quero! /De madrugada! /Ai! Alma da terra!/ Linda, assim deitada!/ Ai! Como eu te 

amo!/ Tão sossegada!/ Ai! Beijo-te o corpo! Seara tão desejada!” (Fausto, Lembra-me 

um sonho lindo, 1982) 



 

14 

 

Resumo 

A agricultura apresenta uma enorme importância no fornecimento de alimentos e na 

redução da fome em todo o mundo, garantido a sustentabilidade de uma população 

mundial que continuamente tem vindo a aumentar. Contudo, toda agricultura que não se 

enquadre nos pressupostos industriais tem vindo a ser arrasada pelo sistema capitalista, 

que destrói a concorrência tradicional, como é o caso da agricultura familiar que 

representa 90% de todas as explorações agrícolas mundiais Outras vias alternativas ao 

capitalismo, como a economia popular, tem funcionado como “porto de abrigo” para 

diversos indivíduos que, continuamente excluídos do mercado de trabalho, procuram 

novas formas de sobrevivência.   

A partir de um desenho de investigação baseado em métodos mistos, realizamos um 

estudo sobre a agricultura do concelho de Penafiel, por forma a compreender: i) se 

estamos na presença de uma agricultura familiar e; ii) de uma atividade económica 

alternativa próxima da economia popular; iii) em que medida o projeto “Da Nossa Terra” 

(DNT) é uma reposta adequada às necessidades e características da agricultura local.  

Entre os principais resultados destaca-se a divergência face ao conceito de agricultura 

familiar; - a proximidade com o conceito de economia popular; - a aposta nos apoios 

ligados ao consumo de proximidade enquanto solução para a sobrevivência da pequena 

agricultura - e o repensar da estratégia do DNT, através do envolvimento dos agricultores, 

da adaptação dos meios aos objetivos definidos e às características da agricultura local  e 

pela aposta na capacitação de jovens e novos agricultores.   

 

Palavras-chave: Agricultura, Agricultura familiar, Economia Popular, Penafiel. 
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Abstract 

Agriculture presents a major importance in food supply and hungry reduction all over 

the world. The exponential world population growth, catalyse the urgency of achieve a 

sustainable primary food sector. Nevertheless, the types of agriculture who don’t fit into 

the industrial framework had been destroyed by capitalist system, who kills the traditional 

competition, just like the case of the family farm who represents 90% of all the world 

farms. Alternative ways to capitalism, like popular economy, has been working as a 

shelter to a lot of individuals who has been expelled from the labor market and are trying 

to survive. 

From a research design based on mix methods, we developed a study about the 

agriculture of Penafiel county, to understand if we would be in the presence of a family 

farm; of a different type of economy, close to the popular economy; and if the project “Da 

Nossa terra” (DNT) would be a good answer to the needs of local agriculture.  

Among the results, we highlight the following: -the differences between the 

Penafiel’s agriculture and the characteristics of family farm; - the proximity of this 

economic activity to popular economy; -the bet in the local consumption’s helps as a 

solution to the survival of the small agriculture; - the revise of DNT’s strategy through 

the farmers involvement, the means’s adaptation to DNT objectives and to local 

agriculture characteristics and the bet in the capacitation of new and young farmers. 

 

Keywords: Agriculture, Family Farm, Popular Economy, Project “Da Nossa Terra”, 

Penafiel 
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Introdução 

 A agricultura sempre foi o garante de sobrevivência da humanidade ao longo de 

milhões de milhões de anos. Caso todos os ecossistemas cultivados fossem agora 

abandonados, nove décimos da população desapareceriam e a indústria seria um recurso 

muito medíocre para a toda a procura por alimento (Mazoyer e Roudart, 2008). Esta 

atividade sempre teve um lugar de destaque na vida e na economia das comunidades 

rurais seja como principal atividade laboral, dada a necessidade de autossubsistência 

destas comunidades e, posteriormente, de bens alimentares por parte das urbes, onde a 

indústria se começou a desenvolver e para quem o campo cedia os seus excedentes. 

O capitalismo acaba por extravasar os muros das cidades e penetrar nas aldeias, 

alterando modos de vida e consumos. O camponês ora abandona as suas plantações em 

busca de trabalho como operário nas fábricas, ora transforma-se num agricultor. Neste 

último caso, verifica-se a mecanização da produção agrícola que deixa de ter por objetivo 

a sobrevivência da unidade familiar, procurando rentabilidade e lucro. Contudo, na maior 

parte do mundo este desenvolvimento não se verifica, dado que tal implicaria o 

investimento de vários milhões de dólares em maquinaria extremamente cara e 

inacessível à maior parte da população agrícola mundial (Mazoyes e Roudart, 2008).  

Dos 570 milhões de explorações agrícolas do mundo, 90% são geridas por 

agricultores familiares, trabalhadores agrícolas unidos por laços sociais e familiares que 

partilham a propriedade, a gestão, a produção e o consumo da sua atividade agrícola. Este 

tipo de produção é a principal responsável pela garantia da segurança alimentar e pelo 

combate à fome a nível mundial e representa em Portugal 90% de todas as explorações 

existentes (FAO, 2014). Este tipo de agricultura, tal como a agricultura tradicional, é 

marginalizado e destruído pela concorrência da agricultura moderna.  

O capitalismo tornou-se na principal forma de organização económica e social das 

sociedades modernas, trazendo consigo graves consequências tais como a anormal 

distribuição de riqueza pelos indivíduos, o descrédito pelos direitos laborais ou a 

destruição ambiental. Por forma a combater esta organização económica e na procura por 

caminhos alternativos, foram desenvolvidos um conjunto de iniciativas económicas que 

recuperam princípios da associação e autoajuda caraterísticos das sociedades pré-

capitalistas.  

A economia popular enquanto economia alternativa ao capitalismo procura, acima 
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de tudo, através de solidariedades ordinárias e do fundo de trabalho da família, a 

reprodução económica da unidade doméstica, ao invés da acumulação de capital. Os 

indivíduos envolvidos neste tipo de economia, continuamente excluídos do mercado de 

trabalho, procuram ainda reprodução ampliada da vida ou um trabalho independente de 

terceiros, pelo qual nutrem paixão. (Coraggio, 1998; França, 2002; Hespanha, 2011). 

As economias alternativas, que englobam, para além da economia popular, a 

economia social ou a economia solidária, procuram dar resposta a um conjunto de 

problemas sociais existentes nas sociedades, como a pobreza. Para tal são criadas 

iniciativas socialmente inovadoras que procuram incluir grupos excluídos através do 

envolvimento e capacitação dos mesmos para a resolução dos seus próprios problemas. 

(Parente, Marcos e Diogo, 2014). 

A presente investigação pretendia compreender se a iniciativa “Da Nossa Terra” 

(DNT) é uma solução adequada ao desenvolvimento da agricultura de Penafiel enquanto 

atividade económica. Deste modo, pretendíamos compreender (I) se agricultura praticada 

em Penafiel enquanto atividade económica se insere no conceito tipo ideal de economia 

popular (que se distância do paradigma da economia capitalista), (II) analisar a iniciativa 

DNT (III) perceber em que medida a população agrícola do concelho de Penafiel se 

integra no tipo ideal de agricultura familiar. 

Por forma a responder aos presentes objetivos procuramos a) caracterizar a 

agricultura do concelho de Penafiel no que se refere à exploração, mão de obra, produção, 

objetivos da atividade económica, rentabilidade e canais de venda; b) realizar uma 

caracterização sociodemográfica, profissional e classista dos agricultores do concelho; d) 

caracteruzar o projeto DNT em termos das suas linhas de força e do seu funcionamento, 

bem como compreender em que medida o projeto se apresenta como socialmente 

inovador; e) e, por fim, compreender como perspetivam os agricultores que participam 

no projeto DNT este projeto e a sua atividade agrícola no âmbito do mesmo.  

Para tal procedeu-se à recolha de informação de acordo com uma metodologia de 

métodos mistos, na qual ocorre a combinação de pesquisas quantitativas e qualitativas 

(Creswell, 2014). Como tal, recorremos a um conjunto amplo de técnicas de recolha de 

informação:  análise documental sobre a agricultura e economia do concelho, observação 

direta na CMP e na Coopenafiel - Cooperativa Agrícola de Penafiel, realização de um 

grupo focal com os parceiros do DNT e à aplicação de 30 inquéritos a agricultores do 

concelho de Penafiel que frequentam a Coopenafiel - Cooperativa Agrícola de Penafiel; 

e ainda à concretização de sete entrevistas semi-diretivas a agricultores participantes do 
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projeto DNT. O âmbito geográfico de pesquisa centra-se no concelho de Penafiel, tendo 

maior parte da recolha de dados empíricos ocorrido na Coopenafiel. 

A presente investigação encontra-se estruturada em quatro capítulos fundamentais. 

O primeiro capítulo consiste na apresentação da sustentação teórica da nossa 

investigação. Numa primeira fase é abordada a agricultura enquanto atividade económica 

fundamental na sociedade rural, onde são referidos o funcionamento social deste tipo de 

sociedade e as especificidades da sua economia. São ainda analisados os temas da 

economia familiar e da agricultura em Portugal.   

 O segundo capítulo foca-se na problemática teórica das economias alternativas, 

onde são apresentados os conceitos de Economia Social, Economia Solidária e Terceiro 

Setor. De seguida, é realizada uma diferenciação teórica entre empresa capitalista e 

empresa solidária, tal como abordado o tema da inovação social. Por fim, dedicamos um 

subcapítulo à apresentação do conceito de Economia Popular.  

 Num terceiro capítulo é apresentada e justificada toda a abordagem metodológica 

realizada ao longo deste estudo, tal como realizada uma contextualização geográfica e 

apresentado o âmbito em que se inserem um conjunto de iniciativas da Câmara Municipal 

de Penafiel e da Coopenafiel, onde se encaixa o DNT.  

 No capítulo 4 são analisados os principais resultados da recolha de dados, através 

da sua combinação e com recurso à abordagem teórica apresentada no capítulo I, num 

vaivém teórico-empírico.  

 Verificou-se a existência de uma fraca produção de trabalho científico sociológico 

relativo aos fenómenos de agricultura familiar e de economia popular em Portugal. Este 

trabalho pretende dar resposta a tal necessidade e oferecer um conjunto de informação 

importante para a orientação de iniciativas de economia alternativa socialmente 

inovadoras no âmbito da agricultura, como é o caso do projeto DNT. 
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Capítulo 1. – Agricultura: a velha configuradora de práticas e 

de sentidos nos campos 

1.1. Sociedade camponesa 

A sociedade camponesa e o camponês não devem ser confundidos com o mundo 

agrícola e com a agricultura dos dias de hoje. Nem todos os agricultores são camponeses. 

A sociedade camponesa é uma sociedade milenar que terá desaparecido com o 

desenvolvimento industrial do século XVIII, que transformou o camponês em agricultor. 

Este último vive numa sociedade industrial, cuja a produção agrícola segue o mercado.  

De acordo com Robert Redfiel, citado por Mendras (1978), o ideal tipo de sociedade 

camponesa apresenta cinco traços característicos: 

1. A autonomia relativa das coletividades camponesas frente a uma sociedade 

envolvente que a domina, mas tolera as suas originalidades; 

2. A importância estrutural do grupo doméstico na organização da vida econômica 

e da vida social da coletividade; 

3. Um sistema económico de autarcia relativa, que não distingue consumo e 

produção e que tem relações com a economia envolvente. 

4. Uma coletividade local caracterizada por relações internas de interconhecimento 

e de relações débeis com a coletividade circunvizinhas; 

5. A função decisiva do papel de mediação dos notáveis entre as coletividades 

camponesas e a sociedade envolvente. 

A sociedade camponesa não tem apenas por base a agricultura, muito embora esta surja 

como atividade principal dado que permite a autossubsistência, existindo ainda o 

artesanato e o comércio. Contudo, o que identifica o camponês enquanto camponês é a 

sua pertença a uma sociedade camponesa. Sem ela este é apenas um agricultor, um 

comerciante ou um artesão - não existe sem uma sociedade camponesa. Acabará por se 

transformar, com a penetração do capitalismo nos campos, num agricultor. Na convicção 

de Mendras (1978) apesar desta penetração ter ocorrido e as sociedades camponesas se 

terem desagregado, ainda se verificam alguns traços do camponês no agricultor francês 

ou no colcosiano soviético.  

 De acordo com Kautsky (1972), a sociedade camponesa bastava-se a si própria, 
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produzindo de acordo com as suas necessidades, construindo a sua própria habitação e 

demais objetos necessários, como a roupa. A economia das sociedades camponesas não 

pode ser analisada de acordo com os cânones do capitalismo, seguindo antes uma lógica 

de subsistência. Contudo, a agricultura do camponês não é uma agricultura primitiva e 

encontra-se, portanto, ligada a um mercado envolvente, embora este apenas venda o 

excedente do que produz e compre somente o supérfluo ou outros materiais necessários 

à sua atividade, como o ferro. A existência do camponês depende, desta forma, do seu 

trabalho, e não do mercado. (Kautsky, 1972; Mendras, 1978). 

 Pensar a economia camponesa, implica ter em atenção a família camponês, 

unidade fundamental da vida nos campos. Cada grupo doméstico é responsável pela 

produção de determinados bens alimentares, sendo raras as atividades económicas que se 

encontram fora dos grupos domésticos. Todas as contas são feitas de acordo com “os 

braços para trabalhar e as bocas que tem para alimentar” (Mendras, 1978, p.44), embora 

a norma “trabalhar para nutrir” não se aplique da mesma forma a todos os membros do 

grupo, pois as crianças e os velhos pouco trabalham, embora necessitem de ser 

alimentados, e os adultos e jovens trabalhem mais do que aquilo que consomem. Este 

funcionamento do grupo doméstico configura-se como uma espécie de sistema de 

compensação: os jovens e os adultos, que foram alimentados à custa do esforço dos seus 

pais, trabalham para depois não necessitarem de o fazer quando forem velhos, 

compensando, ainda, os seus pais. Para além desta divisão por idades, existia ainda uma 

divisão de tarefas por géneros. (Mendras, 1978; Kautsky, 1972); O sistema de produção 

agrícola da sociedade camponesa está estritamente ligado ao consumo do grupo 

doméstico. A troca entre famílias compensa alguns recursos, embora de forma muito 

limitada, pois também as outras famílias produzem somente o necessário. (Mendras, 

1978). 

De acordo com Tchayanov (1973) de que a economia camponesa não pode ser 

analisada pela lente do capitalismo, pois não existem determinadas categorias económicas 

como o salário (que não existe nas explorações agrícolas da sociedade camponesa). De 

acordo com Tchayanov, a teoria económica da sociedade capitalista moderna é um 

sistema complexo onde se uma categoria económica desaparecer1, tudo o resto caba por 

                                                           

1 Fórmula apresentada por Tchayanov como “a chave da vida económica”: Rb – (Cm + S) ≥ Ca X 
j

100
  

Rb (Rendimento Bruto); Cm (Custos materiais anuais); S (Salário); Ca (Capital constante e circulante da 

empresa; J (Juro calculado segundo a taxa em vigor no país e época considerados). (Tchayanov, 1973). 
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ruir, pois torna-se impossível calcular o lucro líquido ou juro capital, por exemplo. A 

única categoria de rendimento possível numa exploração camponesa baseada na mão de 

obra familiar, é o aumento de bens obtido pela família devido ao seu trabalho, pois não 

existe forma de decompor analítica e objetivamente o rendimento. Assim, considerando 

que este tipo de agricultura se orienta, essencialmente, para as necessidades do agregado 

familiar, a atribuição de valor aos produtos é, em grande parte, qualitativa. Cada unidade 

de produção isolada é ao mesmo tempo uma unidade de consumo, logo, “para cada 

necessidade da família tem de ser fornecido, em cada unidade económica, o produto 

qualitativamente correspondente em géneros” (Tchayanov, 1973, p.481). Deste modo, a 

análise é feita apenas de acordo com o que, subjetivamente, há em abundância ou em que 

medida há falta. Não se colocam questões relacionadas com o lucro, se x plantação seria 

mais lucrativa do y plantação, pois a plantação x não resolve a necessidade de y.  Procura-

se atingir um equilíbrio entre fadiga e necessidade de consumo, porém, considerando a 

elasticidade das suas necessidades, este cálculo nem sequer tem a necessidade de ser 

exato. Cada produto tem um fim específico (erva para o gado e cereais para os homens). 

A família camponesa, por forma a garantir a satisfação das suas necessidades, submete-

se sempre que necessário à autoexploração. Novamente, o valor atribuído a cada produto 

ou rendimento ganho graças ao seu trabalho é totalmente subjetivo. Quando o equilíbrio 

é atingido, a produção para, pois, a abundância não compensa as preocupações e, 

considerando que o modo de vida camponês é orientado por costumes, não há interesse 

em melhorar a qualidade de vida, em melhorar a alimentação, por exemplo. Aos olhos de 

Mendras (1978), as mudanças que ocorrem nas sociedades camponesas são tão lentas que 

o camponês não se apercebe das mesmas, pois não são drásticas e não colocam em causa 

a ordem estabelecida. Contudo, tal equilíbrio depende das condições especificas das 

unidades de produção, da sua situação no plano de mercado e da sua localização 

relativamente aos locais de troca, da dimensão e da composição da família, bem como da 

urgência das suas necessidades. A terra não é considerada um capital, pois não gera lucro, 

tal como também não o é o gado de tiro. O salário é somente pago em épocas sazonais e 

apenas a indivíduos que não fazem parte do grupo doméstico, como na época das 

vindimas, e tal recompensa é vista como sinal de que o individuo não pertence à 

comunidade, ao grupo (Tchayanov, 1973; Mendras, 1978).  

Este funcionamento da economia camponesa condena o agregado familiar a uma 

vida de servidão, “forçando-os a ser simples animais de carga para quem a vida, com 
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exceção do tempo que lhes fica para comer e para dormir, é uma vida de trabalho.” 

(Kautsky, 1972, p.149). O mesmo autor, para além de afirmar que um agricultor livre 

trabalha mais do que os assalariados não proprietários, cita (1972, p.178) John Stuart Mill 

para salientar esta ideia: 

“Eles trabalham com ardor desde muito cedo e até tarde (…) porque sabem que estão a trabalhar para si 

próprios. Atormentam-se de manhã à noite, do começo ao fim do ano; são os mais resistentes, os mais 

infatigáveis, os mais perseverantes dos animais de carga.” 

O grupo doméstico camponês assenta em duas características: a estabilidade e o 

património familiar. Para existir, este deve dispor de terra, meio de produção 

fundamental. A disposição de terra, onde este é rara, significa a condição de existência e 

de continuidade do grupo. Deste modo, cada família explora uma terra, mesmo que a 

propriedade da mesma não seja sua, mas antes arrendada. Contudo, enquanto rendeiro, o 

camponês deve submeter-se ao proprietário, de modo a não perder a terra, demonstrando 

respeito, oferecendo presentes etc. A propriedade da terra é, assim, vista como um signo 

de liberdade face aos senhorios, o que justifica a disposição do camponês para o 

pagamento de preços superiores pela terra, face ao seu valor real.  Tornando-se livre, o 

camponês não deve absolutamente mais nada a ninguém. O “amor à terra”, poderá 

assumir formas sentimentais que ligam o camponês a determinado terreno, geralmente 

terra cultivadas pelos pais ou familiares, o que simboliza a continuidade da família. 

Remete, igualmente, para à ligação entre produtor e produto. Contudo, o grau de “amor à 

terra” varia de sociedade para sociedade e depende do laço jurídico, económico e social 

que liga o agricultor à terra. Quanto mais determinante for esse laço no sistema social 

mais individual será este “amor à terra”.  (Mendras, 1978).  

 Embora o lucro não seja a principal preocupação do camponês, ainda assim a 

moeda era necessária para garantir a tributação ao proprietário da terra ou a oferenda ao 

padre, pagamentos vistos pelos agricultores como tributos. Os proprietários das terras, os 

senhores, surgem como os grandes mediadores entre a aldeia e o mundo exterior. Viviam 

na cidade na maior parte do tempo, onde conviviam com outros fidalgos da mesma classe, 

industriais, profissionais liberais ou outros proprietários agrícolas. Todos liam os mesmos 

assuntos, e as ligações familiares que tinham entre si eram de extrema importância para 

o estabelecimento de alianças. Estes senhores são os únicos que garantem a ligação com 

o mundo fora da aldeia, os únicos que o conhecem, o que lhes permite controlar e 

manipular com facilidade os camponeses. Passam a imagem de que “estão junto” dos 
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camponeses, lutando pelos “seus”. Estes notáveis são, ao contrário dos camponeses, 

membros plenos da sociedade, ocupando uma posição de poder, prestígio e influência. 

Por outro lado, o padre é outro intermediário a quem os senhorios, por conveniência, se 

aliavam.  (Mendras, 1976). De acordo com Almeida (1986), que utiliza como indicador 

de classe social no meio rural a detenção de propriedade jurídica, o controlo económico 

sobre os processos de trabalho e sobre os produtos não coincide necessariamente com tal 

propriedade. Entre os proprietários encontramos os absentistas, sem intervenção na 

produção, e os empresários capitalistas, que se envolvem efetivamente na produção. 

Existe ainda uma fração de trabalhadores agrícolas que exploração a terra num quadro da 

unidade familiar, tal como rendeiros, que não detêm a propriedade da terra, trabalhadores 

não remunerados e proletariado rural. De acordo com Almeida (1986), que utiliza como 

indicador de classe social no meio rural a detenção de propriedade jurídica, o controlo 

económico sobre os processos de trabalho e sobre os produtos não coincide 

necessariamente com tal propriedade. Entre os proprietários encontramos os absentistas, 

sem intervenção na produção, os empresários capitalistas, que se envolvem efetivamente 

na produção e uma fração de trabalhadores agrícolas num quadro da unidade familiar. No 

meio rural existem ainda os rendeiros, que não detêm a propriedade da terra, trabalhadores 

não remunerados e o proletariado rural. 

No caso português, em 1980, ainda era possível verificar quer nos campos do Sul 

quer do Norte, traços de autarcia relativa e de domínio por parte dos notáveis. A sul, os 

senhores (proprietários de latifúndios que arrendavam parcelas de terra ou empregavam 

mão-de-obra assalariada) e os párocos detinham um capital cultural e simbólico que lhes 

garantia uma posição de poder nas estruturas sociais do campo e uma capacidade de 

mediação da comunidade rural com o exterior. A norte, como é o caso de Fonte de Arcada, 

concelho de Penafiel, as práticas de entreajuda contribuíam para a ligação ao local, mas 

igualmente para o fechamento da comunidade aldeã sobre si mesma, verificando-se 

densas relações de interconhecimento, tal como no Alentejo onde as relações de 

parentesco garantiam a manutenção de poder por parte dos notáveis. Também a norte a 

elevada concentração de terras num pequeno número de famílias, contribuía para o 

fechamento de práticas e horizontes dos membros destas comunidades, ao qual se 

acrescentava a fraca mobilidade da população, graças ao fraco desenvolvimento de redes 

de transporte. (Baptista, 1994; Pinto, 2010).  

  As características do trabalho agrícola assumem alguma responsabilidade neste 
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fechamento de horizontes. Trata-se de um trabalho solitário, só realizado em grandes 

grupos, na maior parte das vezes por época das colheitas.  Na sua generalidade, consiste 

num trabalho pouco qualificado profissionalmente, embora os conhecimentos necessários 

para o seu desenvolvimento não sejam escassos. As tarefas variam de acordo com a época 

do ano, com a meteorologia e com o espaço físico onde se encontram as explorações. 

Embora a máquina agrícola tenha sido introduzida com força nos campos, esta não 

consegue eliminar as variáveis naturais ou aumentar, exponencialmente, a qualidade do 

produto e do solo, implicando a continuidade da execução de diversas tarefas que exigem 

um enorme esforço físico e uma grande polivalência por parte dos agricultores. Esta 

atividade económica diferencia-se das restantes em diversos aspetos, um deles refere-se 

à utilização do tempo, visto os ciclos produtivos implicarem distintos ritmos de trabalho, 

o que trás consigo o fenómeno de desemprego sazonal na agricultura. O trabalho agrícola, 

ao contrário do trabalho industrial, não se caracteriza pela disciplina, sistematização ou 

pela associação, da mesma forma que a relação com o produto trabalho é totalmente 

distinta, sendo, na agricultura, «direta e evidente» (…) do «criador perante a criação». 

(Pinto, 1985, p.76) 

A especificidade da economia e do trabalho camponês, influência a forma como 

estes olham para a escola, analisando-a de acordo com o “custo de oportunidade”. I.e., os 

agricultores não viam na escola qualquer vantagem, visto que os conhecimentos 

adquiridos através da mesma pouca utilidade tinham nos campos, onde eram precisos 

braços disponíveis para o trabalho. Considerando, ainda, que a entrada para escola de 

muitas crianças coincidia com o processo de aprendizagem das tarefas agrícolas, o seu 

horizonte de conhecimentos não ultrapassava as fronteiras da aldeia.    

Apesar da económica camponesa não encaixar na lógica capitalista, esta acabou 

por penetrar nos campos, mesmo que de uma forma distinta e superficial. As revoluções 

industriais dos séculos XVIII e XIX garantiram o crescimento exponencial das cidades, 

que aumentam em termos populacionais, em termos industriais e, por consequência, em 

dimensão espacial.  Concentram-se agora nas metrópoles a indústria, os serviços, os 

equipamentos sociais e culturais, tal como investimentos económicos e culturais. Surge, 

pela primeira vez, uma alternativa viável ao trabalho agrícola nas cidades, para além das 

melhores condições de vida e de equipamentos (condições de habitação, sistema de saúde, 

equipamentos de lazer, meios de transporte e comunicação), que arrastam até si a mão de 

obra existente nos campos, proletarizando-a. A cidade recebe, por consequência, diversos 
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fluxos populacionais, resultantes do êxodo rural e dos processos de emigração. Nesta 

lógica, o mundo rural começou a desvanecer-se e a vivenciar grandes transformações a 

nível social e económico. (Capucha, 1996; Carmo, 2014). 

Desta forma, a sociedade começa a ser analisada através de uma dicotomia 

campo/cidade, como se de dois mundos distintos se tratassem. Contudo, existe uma 

relação campo/cidade que permite que a modernização e a urbanização extravasem os 

muros das cidades e penetrem os campos. Vários fatores explicam este processo. Em 

primeiro lugar o desenvolvimento tecnológico permitiu o surgimento de novos (ou 

melhores) produtos no mercado, devastando a produção rural de bens não agrícolas 

fabricados artesanalmente. O camponês apresenta aversão à inovação, pois a tradição, o 

conhecimento certo e credível, o que se explica por si mesmo, é colocado em causa. A 

inovação somente é aceite caso não coloque em causa nenhum tipo de sistema (técnico 

ou social). Aceitar a inovação significa quebrar um equilíbrio estabelecido e aceitar a 

incerteza, o desconhecido. Numa sociedade camponesa, são as pressões externas que 

criam alterações na sua estrutura: alistamento de homens para a guerra; êxodo rural; 

transformação do modo de vida da sociedade envolvente através dos notáveis; ou a 

inovação técnica (Mendras, 1976) 

Segundo Kautsky (1972), as influências externas à aldeia terão sido uma das 

principais razões para a penetração do capitalismo nos campos. De acordo com o autor, 

quanto maior a penetração de novos objetos no campo (que o camponês não conseguia 

fabricar ou que não tinha capacidade para fabricar de modo tão perfeito como na 

indústria) através do aumento das relações cidade-campo e do êxodo rural que potenciou 

este processo, mais o camponês necessita de dinheiro para comprar os objetos que não 

respondem a qualquer necessidade básica. Os excedentes que resultam da sua exploração 

agrícola não são suficientes para responder à sua falta de dinheiro, para além de que os 

seus produtos não conseguem fazer frente aos produtos de uma indústria altamente 

avançada. O camponês vê-se, assim, obrigado a hipotecar a sua terra e/ou a vender a sua 

mão-de-obra que não é necessária a tempo inteiro na sua exploração. O agricultor 

encontra-se, novamente, preso numa nova dependência. Para cobrir as suas necessidades, 

o camponês necessita de um rendimento extra obtido fora da sua própria exploração, 

vendendo o tempo de que dispõe e a sua força física, visto que a sua exploração é 

demasiado pequena para produzir excedentes.  
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Para além do desenvolvimento de novos produtos, ocorre ainda o melhoramento 

de acessos, o surgimento de novos meios de transporte e a massificação dos meios de 

comunicação.  

A escola surge como um outro fator importante de transformação do meio rural. 

Com a penetração do capitalismo nos campos, a escolarização começa a apresentar 

algumas vantagens práticas em termos de saídas profissionais. A isto, acresce a 

obrigatoriedade de frequência da escola o que, juntamente, com outros fatores dos quais 

falaremos de seguida, altera o sistema de referências práticas e simbólicas dos campos. 

Todos estes vetores de transformação implicam duas importantes consequências: 

a mobilidade espacial e a alteração de valores das comunidades rurais. Com o 

desenvolvimento industrial a agricultura perdeu o seu lugar como principal atividade 

economia, não conseguindo produzir excedentes suficientes (Capucha, 1994) para as 

necessidades citadinas, muito devido à agricultura de subsistência praticada nos campos. 

Para além da perda de mão de obra, o campo carecia de circuitos comerciais que 

permitissem a chegada de produtos ao mercado, contava com fracas acessibilidades e com 

fracos meios de produção e de comunicação, tornando-se dependente da cidade, quando 

fora em tempos o seu principal fornecedor de produtos. Deste modo, as pessoas sentem 

necessidade de se aproximarem dos mercados para satisfazerem as suas necessidades. 

Para tal, ou migram para a cidade ou passam a frequentá-la graças ao desenvolvimento 

dos meios de transporte. Desta forma, não apenas o trabalho, mas também a escola e os 

consumos, são responsáveis pelo aumento de mobilidade espacial, que acaba por permitir 

aos indivíduos contactarem com a cidade e interiorizarem novos valores e estilos de vida. 

(Carmo, 2014; Capucha, 1996). 

De acordo com Renato do Carmo, a modernização e a urbanização “resultam de 

processos ativos e dinâmicos, desencadeados, paralelamente, pelas próprias comunidades 

locais, que interpretam e se apropriam singularmente de uma série de fatores de ordem 

socioeconómica e sociocultural” (Carmo, 2014, p.28). Este processo não é homogéneo e 

os processos de urbanização que modificam o rural não são apropriados pelas localidades 

da mesma forma. Contudo, segundo o mesmo autor, existem algumas tendências 

regulares: alterações na estrutura social, com reforço de certos níveis sociais ligados aos 

serviços e, novamente, alteração dos estilos de vida que se aproximam das dinâmicas 

citadinas. As relações interconhecimento e de controlo social, tipicamente rurais, 
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desvanecem-se. Os critérios usados por Robert Redfield para definir a “little comunity” 

(organização da vida num perímetro definido, homogeneidade, tamanho (dimensão 

populacional) e autossuficiência) diluem-se. O rural, como dito anteriormente, já não é 

autossuficiente e a vida já não se organiza, apenas, dentro do espaço da aldeia, ocorrendo 

uma diferenciação entre local de trabalho e local de residência. A população aumenta e a 

homogeneidade vai-se desvanecendo, à medida que se vão incorporando estilos de vida 

citadinos e a mobilidade espacial aumenta, fazendo com que os indivíduos comecem a 

integrar novos grupos, tal como defende Louis Wirth. (Carmo, 2014).  

1.2. Agricultura Familiar 

A agricultura praticada nas sociedades rurais assemelha.se à agricultura familiar. 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) 

não existe uma definição única para designar este tipo de agricultura, existindo um 

enorme debate teórico sobre o tema. Na nossa opinião a definição mais completa pela sua 

abrangência e simplicidade (e que também é uma das definições apresentadas pela FAO) 

é a de Goran Djurfeldt (1996, p.341): 

The notional family farm is characterized by an overlapping between three functional units: (a) the unit of 

production (the farm), (b) the unit of consumption (the household) and (c) the unit of kinship (the family). 

2. For its reproduction the notional family farm requires family labour, i.e., labour performed by members 

of the family/household, (and here I am not referring mainly to managerial work). This implies that, if the 

farm no longer requires family labour for its reproduction, it is no longer a notional family farm (…).  

De uma forma simples, a gestão do negócio, a eventual propriedade da terra e dos 

meios de produção, pertencem à mão-de-obra que é, ela própria, família, produtora e 

consumidora, embora não exclusiva, do produto final. A agricultura familiar envolve um 

conjunto de áreas ligadas ao desenvolvimento rural nas qual se englobam as explorações 

agrícolas, florestal, pesqueira, pecuária e pastoril e aquícola. Cada definição de 

agricultura familiar salienta um aspeto em particular, entre eles: o papel da família na 

gestão do negócio; o tamanho da exploração agrícola; a questão geracional; os laços 

sociais e familiares; a produção para subsistência vs. negócio rentável. (FAO, 2014) 

Embora a subsistência do agregado familiar seja um dos principais objetivos da 

agricultura familiar, tal não implica que esta não seja um negócio rentável. NEF e 

OXFAM (2006, cit. por FAO, 2014) referem que os agricultores familiares se incluem 

num grupo heterogéneo de população cuja a sua sobrevivência depende, até um certo 
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grau, da agricultura. A perspetiva de Djurfeldt (1996) (cit. por FAO, 2014) é das poucas 

que considera que a agricultura familiar poderá estar em transição. Ou seja, apresenta 

capacidade para através do aumento de produção ultrapassar a dependência do trabalho 

familiar não remunerado. Este tipo de agricultura não depende, contudo, exclusivamente 

da mão de obra familiar nem o seu rendimento é exclusivo da atividade agrícola. (FAO, 

2014) 

Os laços familiares são de extrema importância para a tomada de decisões 

relativas à produção e à organização da mão de obra familiar, motivando os indivíduos a 

trabalharem sem usufruírem de um salário, guardando em si um sentimento de direito ao 

rendimento familiar e/ou à quinta familiar como herança, embora tal gestão dê, por vezes, 

origem a conflitos internos. As características da composição do grupo doméstico como 

o número de membros, o sexo ou idade, orientam a divisão de tarefas. Na agricultura 

familiar, as gerações sobrepõem-se e dividem rendimentos. Existe, portanto, um certo 

acordo entre gerações na medida em que para os mais velhos, a manutenção da agricultura 

familiar através das gerações mais novas permite que estes consigam gozar 

tranquilamente a sua reforma. Deste modo, cedem aos mais novos os ativos de produção, 

a gestão do negócio familiar e, por vezes, uma casa, enquanto os mais jovens garantem a 

prestação de cuidados aos pais durante a velhice. (FAO, 2014). 

A agricultura familiar é ainda vista, por alguns, como um modo de preservação de 

valores com elevada importância histórica, transferidos por meios escritos, orais e não 

verbais (FAO, 2009 cit. por FAO, 2014). Tais tradições estão relacionadas com as 

dinâmicas culturais e ambientais, e conseguem garantir a manutenção de sistemas de 

alimentação locais. Algumas famílias detêm forte conhecimentos relativos à gestão 

natural de recursos, o que permite a proteção do ambiente. A agricultura familiar é ainda 

vista como grande responsável pela garantia da segurança alimentar e pelo combate à 

fome, visto ser direcionada, essencialmente, para a sobrevivência do grupo doméstico. O 

critério relativo ao tamanho da exploração agrícola não é consensual, visto que depende 

do contexto nacional em análise. Por exemplo no Brasil, é considerada como agricultura 

familiar o negócio que for gerido por um grupo doméstico/família; cuja a maioria do 

rendimento tenha origem na produção agrícola; e cuja a exploração seja menor que 4 

módulos fiscais. Ora, estes módulos, dependendo da localidade, podem variar entre 5 e 

110 ha, enquanto no sul da Ásia 60% das explorações são mais pequenas do que 1 ha. 

(FAO, 2014).  
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1.3. A agricultura em Portugal 

A agricultura em Portugal sofreu um enorme decréscimo entre 1999 e 2009. De 

acordo os Censos Agrícolas de 2009, foram recenseadas menos 111 000 explorações do 

que em 1999. Muito embora maior parte das explorações agrícolas em Portugal sejam de 

pequena dimensão (91%), essencialmente de agricultura familiar, 53 % da Superfície 

Agrícola Utilizada (SAU) está concentrada na região do Alentejo, no correspondente a 

apenas 10% do total nacional de explorações recenseadas. Analisando a distribuição das 

explorações, cerca de 52%, encontram-se no Norte de Portugal, nas regiões de Trás-os-

Montes (20%), Entre Douro e Minho (16%) e Beira Litoral (16%), na sua maioria de 

pequena dimensão. Para além do já referido Alentejo, as restantes encontram-se no 

Algarve, Açores e Madeira (cada uma com 4%). (INE, 2011; INE, 2011, cit. por Carvalho, 

2016).  

De acordo com estes dados, é possível perceber que maior parte da SAU nacional 

se concentra num pequeno conjunto de proprietários, o que explica as enormes 

desigualdades existentes na agricultura. Um outro dado relevante refere à dimensão 

económica das explorações. Calculada de acordo com o Valor de Produção Padrão Total2 

(VPPT), as explorações de muito pequena dimensão (com < 8 000 euros anuais,) 

representam 79% do total de explorações, sendo que as de grande dimensão (> 100 000 

euros) referem a apenas 3%. Desta forma, as muito pequenas explorações geram somente 

13% da VPPT contra os 55% das explorações de grande dimensão (INE, 2011). 

 Tal como descreve Baptista (1995), Portuga partilha com os países do Sul 

da Europa um conjunto de características agrícolas, sendo a principal a predominância da 

agricultura familiar. Contudo, e apesar de continuarem a predominar, foram 

principalmente este tipo de explorações que cessaram atividade, sendo que nas 

explorações com menos de 1 ha de SAU houve uma diminuição de 41%, enquanto que 

nas que apresentavam uma SAU entre 1-5 ha, o desaparecimento é de 24 %. Os principais 

motivos para o abandono de terras envolvem um conjunto de fatores de ordem social, 

económica, ambiental e política. Deste modo, os motivos para este fenómeno diferem de 

                                                           

2 Corresponde “à soma dos diferentes VPP obtidos para cada atividade, multiplicando os VPP pelo número de unidades, [sendo o 

VPP] o valor monetário médio da produção agrícola numa dada região, obtido a partir dos preços de venda à porta da exploração. É 

expresso em hectare ou cabeça de gado, conforme o sistema de produção” (INE, 2011, P.18) 
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região para região, embora tenha sido registado um maior abandono de terras no centro 

do país e na região algarvia.  

Figura 1 – Explorações agrícolas (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, 2011. 

Um dos motivos para o decréscimo da atividade agrícola é a pouca viabilidade 

económica das explorações devido à sua pequena dimensão, o que implica o abandono 

de terras agrícolas, normalmente, resultado de um processo de emigração. Fortemente 

relacionado com este fenómeno de abandono encontra-se o continuo envelhecimento da 

população agrícola. 

A população agrícola familiar3  sofreu um decréscimo, em apenas uma década, de 

36%. Esta população representava, em 2009, 7% da população residente em Portugal, 

sendo constituída por 793 mil indivíduos, 31% do sexo feminino e 69% do sexo 

masculino. Esta diminuição deve-se à redução das explorações agrícolas, devido 

principalmente ao abandono das terras, à diminuição do agregado familiar, que passou de 

3,0 para 2,7 indivíduos, e ao envelhecimento desta população, tendo a média de idades 

                                                           

3 População agrícola familiar é definida como “conjunto de pessoas que fazem parte do agregado doméstico do produtor (singular) 

quer trabalhem ou não na exploração, bem como os outros membros da família que não pertencendo ao agregado doméstico, 

participam regularmente nos trabalhos agrícolas da exploração.” (INE, 2011, p.93), 



 

33 

 

da mesma passado de 46 anos para 52 entre 1999-2009. Desta população, 1/3 corresponde 

a indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos. Quanto ao nível de instrução, 85% 

desta população tem apenas o ensino primário (40%), ensino básico (2º e 3º ciclo) (23%) 

ou não tem escolaridade (22%). Entre 1999 e 2009 verificou-se uma queda no número de 

indivíduos pertencentes à população agrícola familiar que não tinham qualquer 

escolaridade (-53%) e cujo nível de instrução máximo é o primeiro ciclo (-25%). Tal dado 

poderá ser explicado pela a idade avançada dos indivíduos. No mesmo intervalo é 

possível observar um aumento de escolaridade a partir do 2º e 3º ciclo, inclusive até ao 

ensino superior. Apenas se verifica um decréscimo no número de indivíduos que 

procuram tirar o ensino secundário/pós-secundário na área da agricultura (-6%), embora 

se verifique um aumento de procura por este regime de ensino na região do Alentejo 

(27%), o que fará sentido dada a SAU reunida na região. (INE, 2011).  

A valorização das terras para construção urbanística, rodoviária ou de equipamentos 

sociais, são outras possíveis razões para o abandono de explorações agrícolas. Contudo, 

apesar da falta de viabilidade das mesmas, do envelhecimento desta população e da 

pressão urbanística, a atividade agrícola permanece. A falta de alternativas profissionais, 

o complemento ao rendimento do agregado ou o apego à terra são algumas das 

justificações identificadas para a não extinção desta atividade (INE, 2011). 

Relativamente à natureza jurídica e económica das explorações nacionais, 97% 

pertencem a produtores singulares que utilizam, maioritariamente, mão de obra agrícola 

familiar. A origem dos rendimentos deste tipo de produtor, a nível nacional, vem 

principalmente do trabalho exterior à exploração agrícola, 84%, contra os 6% do 

rendimento de origem exclusiva da agricultura. Do total dos rendimentos com origem 

exterior à atividade agrícola, destacam-se os 58% advindos de pensões e reformas. De 

acordo com Baptista (1993, cit. por Baptista, 1995), outras fontes de rendimento 

exteriores à exploração agrícola são constituídas por remessas de emigrantes, rendas e 

juros bancários.  

 Ao analisarmos as sociedades enquanto organizações jurídicas e comerciais, é 

possível compreender que existe um aumento no número de sociedades à medida que 

aumenta do SAU da exploração, embora tal não seja linear. Embora as sociedades 
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 Figura 2 – Natureza Jurídica do Produto, por classe de SAU (1999-2009) 

Fonte: INE, 2011.  

representem apenas 2% do universo das explorações agrícolas portuguesas, apresentam 

grande importância a nível nacional, visto a média da SAU de uma exploração no âmbito 

de uma sociedade ser de 146 ha, contra a média de 9,4 ha das explorações de produtores 

singulares. Outro aspeto importante relativamente às sociedades refere á utilização de 

tratores. Em média, para cada 100 ha uma sociedade utiliza apenas um trator, 

contrariamente aos produtores singulares, que para a mesma área utilizam, em média, seis 

tratores. Tal demonstra que nas sociedades existe uma utilização muito mais eficiente 

destas máquinas. (INE, 2011). 

 Em Portugal existem mais explorações especializadas (203 266 num total de 305 

266 explorações existentes) do que mistas ou combinadas (99 117) ou não classificadas 

(2 709).  De entre as especializadas destaca-se o cultivo de culturas permanentes 

(111 535), em especial de vinha (36 474) enquanto nas explorações combinadas 

sobressaiam principalmente a mistura de culturas com criação de gado (51 278). (INE, 

2011). 

A agricultura familiar em Portugal representa cerca de 90% das explorações 

existentes. São apontados por vários autores (Mutela (2015), Soares (2015), Marques 

(2015) e Carvalho (2015) diversos aspetos que incapacitam este tipo de agricultura, tais 

como: as fracas competências profissionais de uma envelhecida população agrícola (falta 

de conhecimentos a nível de gestão, marketing, comercialização, mercado e de 

capacidade técnica, muitas vezes relacionada com a aversão ao progresso); pequeno 

tamanho das explorações, como foi já possível verificar, que inviabiliza a produção do 

ponto de vista económico; a avaliação desadequada e desajustada da realidade, face aos 

objetivos da agricultura (meramente económicos), por parte dos decisores políticos, tal 

como a exclusão dos agricultores da tomada de decisões políticas face ao setor; 
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imposições legais que limitam a atividade económica (guias de transporte, contabilidade, 

licenciamento, etc.); e a falta de serviços de comercialização, de crédito e formação. 

 São ainda referidas pelos mesmos autores o impacto negativo que a organização 

capitalista do mercado apresenta na agricultura, desde a concorrência desleal das 

importações subsidiadas de produtos agrícolas, que permitem a expansão de grandes 

empresas, tal como o impacto criado no ambiente que resulta nas alterações climáticas 

que, inevitavelmente, influência a produção agrícola, originando períodos de grande 

instabilidade meteorológica. Por fim, a desconsideração das gentes locais pela atividade 

agrícola e o êxodo rural, que leva jovens para as grandes urbes, contribui para a 

desvalorização da agricultura familiar.  

Capítulo 2. - Economias alternativas: uma realidade para lá do 

projeto capitalista 

2.1. Terceiro Setor, Economia Social e Economia Solidária 

Nascido da revolução industrial, o capitalismo surge como uma nova lógica 

económica que acabaria por dominar o mundo. Enquanto modo de produção, baseia-se 

no direito da propriedade privada de capital e no direito à liberdade individual. Deste 

modo, numa perspetiva marxista, o objetivo principal do capitalismo passa pela 

apropriação e acumulação de riqueza por parte de um grupo social específico – a 

burguesia. O proletariado submete-se a uma posição subordinada e alienada enquanto 

trabalhador de uma empresa gerida pela classe burguesa que, em compensação, lhe paga 

um salário que funciona como garante de sobrevivência da classe trabalhadora. Como 

resultado desta nova regulação económica ocorre uma polarização de classes que na 

atualidade tem de ser balanceada pela existência de uma classe média cujo a dimensão 

sofre oscilações de acordo com as conjunturas económicas. De qualquer forma, continua 

válido o princípio que os ricos, que continuamente acumulam vantagens e capital, e os 

pobres que incapazes de acumular riqueza somam cada vez mais desvantagens. (Fiori, 

1999; Singer, 2002) 

A partir de 1850 a difusão do capitalismo ao redor do mundo foi massiva, levando 

a outros pontos do mundo o desenvolvimento tecnológico e industrial e as desigualdades 

sociais que o caracterizam. Fiori (1999, p.30), citando o historiado inglês Eric Hobsbawn, 

refere que em 1850, a diferença de riqueza entre os países mais ricos e os países mais 
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pobres seria de 1 para 1.8; trinta anos depois, a rendimento per capita do chamado 

primeiro mundo seria duas vezes maior do que a do terceiro mundo; e em 1913, quatro 

vezes maior. Contudo, muito embora seja possível falar da globalização do capitalismo, 

a riqueza, no século XIX, concentrou-se essencialmente em apenas três locais do mundo: 

Europa, Estados Unidos da América e Japão. A polarização de classes torna-se uma 

realidade mundial, tal como a acumulação de vantagens e desvantagens que, por sua vez, 

são legadas às gerações, reproduzindo desigualdades. (Fiori, 1999; Singer, 2002). 

O domínio do capitalismo é já tão antigo e impregnando na sociedade, que tende a 

ser assumido com natural, tal como as desigualdades sociais resultantes do mesmo 

(Singer, 2002). Contudo, a alta competitividade a que esta lógica económica obriga, 

acarreta graves consequências ao nível social (seja ao nível da distribuição da riqueza, 

seja ao nível da luta pela procura de emprego, cada vez mais escasso) ou ao nível 

ambiental, pois sendo o fim último a acumulação de capital, não se olham a meios para 

atingir objetivos. Muito embora o capitalismo esteja altamente enraizado, principalmente, 

nas sociedades ocidentais, este modo de organização económica não deixa de ser 

contestado.  

Desde do início do domínio do capitalismo, que operários e agricultores se revoltam 

contra as condições de trabalho e remuneração, contra a exploração laboral, a 

desigualdade, a pobreza e as condições vida existentes na sociedade. Esta luta acaba por 

fazer emergir na Europa, mais concretamente em França, um conjunto de iniciativas 

econômicas alternativas baseadas nos princípios de ajuda mútua, associação e 

cooperação, que procuravam dar solução, ou pelo menos colmatar, as necessidades dos 

indivíduos, recusando a soberania da componente económica face às questões sociais, 

culturais ou políticas. (Gaiger, 2009; Filho, 2002). São aqui dados os primeiros passos 

para a criação de novas alternativas econômicas ao capitalismo, cujas iniciativas se 

inserem no designado terceiro setor.  

A expressão terceiro setor designa “um campo de investigação emergente, dedicado 

ao estudo das formas de organização de coletividades da sociedade civil, entre as quais 

as associações, as cooperativas, as mutualidades e as fundações, são as formas mais 

amplamente institucionalizadas nos países democráticos” (Quintão, 2011, p.5). Trata-se 

de uma designação recente para referir um espaço intermédio de iniciativas da sociedade 

civil e empresas de âmbito social, que se situa entre a ação do Estado - que no plano 

económico se constitui como o setor público- e o mercado -, que constitui o setor privado, 
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composto por organizações empresarias cujo o princípio é a criação de lucro. A 

composição deste setor varia de acordo com as características sociais e históricas de cada 

território ou sociedade, sendo as suas fronteiras muito difusas e com a possibilidade de 

assumir funções e formatos híbridos, com características diversas dos restantes setores. 

(Quintão, 2011).   

 O conceito “terceiro setor” apresenta abordagens teóricas distintas, embora seja 

herdeiro de uma tradição anglo-saxônica. Nos Estados Unidos, na década de 1970, 

verificou-se um aumento do número de iniciativas e organizações voluntárias, o que terá 

despontado o interesse pelo estudo deste fenómeno. Deste modo, as análises sobre o 

terceiro setor foram extremamente influenciadas pelo desenvolvimento deste setor 

económico dos Estados Unidos da América. Esta perspetiva teórica sobre o terceiro setor 

acabou por se globalizar nos anos de 1990, graças à The Johns Hopkins Comparative 

Nonprofit Setor Project, da The John Hopkins University, que caracterizou as 

organizações deste setor como: privadas, formais, independentes, por contarem com um 

certo nível de participação voluntária e por não distribuírem lucro. Por este motivo, este 

terceiro setor é designado non-profit sector ou voluntary sector. (Filho, 2002; Vieira, 

Parente e Barbosa, 2017). 

Nesta perspetiva a solidariedade é pensada em termos de filantropia e caridade e 

existe uma delimitação consciente e consistente entre os três setores, cada um com a sua 

dinâmica própria, embora esta divisão descenda de uma tradição Europeia Antiga. No 

antigo continente, o conceito de terceiro setor anglo-saxônico tende a ser confundido com 

Economia Social. A falta de acordo relativamente ao conceito de terceiro setor ainda é 

uma realidade dado que a definição da The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Setor 

Project não consegue abarcar todas as diferentes realidades das iniciativas da sociedade 

civil, funcionando, ao invés, como ponto de encontro de várias perspetivas. Embora 

existam pontos convergentes entre a perspetiva norte americana do setor não lucrativo e 

a Economia Social Europeia, não são exatamente o mesmo.  (Filho, 2002; Vieira, Parente 

e Barbosa, 2017). 

Em linha com a perspetiva Europeia e da América Latina, a configuração do terceiro 

setor é extremamente heterogénea e, tal como já referido, as barreiras entre os três setores 

e as suas funções são poucos definidas. Esta orientação teórica contempla ainda 

organizações lucrativas, onde existe distribuição de lucro entre os associados ou 

membros, o que contrasta com a definição anglo-saxônica apresentada. De acordo com a 
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linha norte americana, importantes organizações com um forte poder histórico como 

cooperativas ou mutualidades ficam de fora do terceiro setor, tal como iniciativas de 

âmbito informal como ocorre na América Latina. Contudo, existem questões conceituais 

que contribuem para o debate sobre a definição de terceiro setor. Relativamente às 

cooperativas e mutualidades, embora exista a possibilidade de uma distribuição de 

dinheiro pelos cooperantes ou associados, este montante não pode ser considerado lucro, 

mas antes excedente, pois não se trata de uma acumulação de capital pelo capital, mas 

antes “devolução da contribuição dada antecipadamente para cobrir os custos e despesas 

operacionais e administrativas do empreendimento” (Vieira, Parente, Barbosa, 2017, 

p.105). Como tal, este tipo de iniciativas à luz da corrente Europeia, é visto como não 

sendo distribuidor de lucro. (Filho, 2002; Vieira, Parente e Barbosa, 2017). 

Apesar das limitações do conceito de terceiro setor, será o conceito mais heurístico 

e com maior consenso a nível internacional, pois ultrapassava os limites das tradições 

teóricas na tentativa de integrar a pluralidade de realidades dos diversos países, 

procurando uma maior neutralidade e abertura (Quintão, 2011), embora os conceitos de 

Economia Social e Economia Solidária também sejam usados para delimitar este mundo 

de iniciativas económicas de cariz social por parte da sociedade civil.  

O termo Economia social, atribuído a Charles Gide, surge na Europa do século XIX, 

filho dos movimentos associativistas operários enquanto dinâmica de resistência popular 

às turbulências causadas pela revolução industrial. Esta iniciativas, que acabariam por se 

transformar no embrião do conceito de estado de providência, procuravam introduzir no 

espaço econômico um debate sobre os aspetos sociais, culturais e políticos que 

englobavam a sociedade. (Parente e Quintão, 2014; Filho, 2002; Gaiger, 2009). 

 As respostas de economia social, cujas raízes remetem a uma diversidade de ideais 

como o socialismo utópico ou o liberalismo social, tinham como essência a transformação 

da sociedade através da criação de diversas experiências económicas de dimensão social, 

baseadas na cooperação e na procura pela criação de novas formas de organização do 

trabalho. Embora existisse uma vontade política de mudança, esta estaria relacionada com 

o direito do trabalho, e não com uma alteração sistémica da sociedade. Contrariamente ao 

terceiro setor norte americano, que assume a função de “compartimento suplementar da 

economia”, este tipo de economia encontra-se estritamente ligado aos poderes político e 

ao mercado (Filho, 2002).  
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A economia social centra-se no direito de propriedade coletiva, na democracia de 

decisões (autogestão) e na economia de iguais. Cada cooperante ou associado tem direito 

a um voto, independentemente da detenção de capital de cada um. O poder não se 

encontra no capital, mas antes na união e procura produzir bens e serviços com utilidade 

à comunidade ou aos membros da organização através do mercado, mas colocando 

sempre as pessoas e as suas necessidades à frente do capital. Esta iniciativas são, ainda, 

independentes do poder do estado e de livre adesão.   

As iniciativas inseridas neste âmbito, como as mutualidades, associações e 

cooperativas, não procuram o lucro, mas antes a sua sustentabilidade financeira, ou seja, 

o designado “excedente” económico, que deverá ser aplicado no desenvolvimento da 

própria iniciativa ou distribuído pelos seus membros. Não existe patrão ou chefe, ninguém 

manda em ninguém ou detém mais poder do que o que lhe é igual. Não existe competição 

entre sócios: caso a união tenha sucesso, todos ganham; caso a iniciativa corra mal, 

existam dívidas, por exemplo, todos devem participar na procura por soluções e na 

vontade pela resolução dos problemas. O objetivo não passa por remunerar acionistas, 

mas antes por oferecer soluções a famílias e indivíduos. (Vieira, Parente, Barbosa, 2017; 

Singer, 2002).    

Com o início do século XX, à medida que surgiam as primeiras medidas de proteção 

social em diversos países (como a Inglaterra), este tipo de iniciativas econômicas é 

finalmente reconhecido e institucionalizado em termos jurídicos, colocando as 

cooperativas, as mutualidades e associações em ramos distintos e com enquadramentos 

legais próprios. A estas iniciativas é agora reconhecida a sua importância em termos de 

apoio e assistência social à população. (Quintão, 2004; 2011). 

Após a II Guerra Mundial, viveram-se tempos de prosperidade económica e 

desenvolvimento industrial, baseada no modelo de produção fordista. Dado o 

desenvolvimento do Estado Providência, o setor público assumiu-se enquanto setor 

distinto do mercado. Enquanto regulador, redistribuidor de recursos, produtor de bens e 

serviços públicos e responsável pelo equilibrar de desigualdades sociais, o Estado assume 

a direção das políticas sociais. Com a crise do estado de providência, assiste-se à 

institucionalização e instrumentalização das organizações do terceiro setor, tornando-as 

meros apêndices do Estado, estruturas tecno burocráticas (tais como hospitais, bancos ou 

organizações mutualistas). (Quintão, 2004;2011; Filho, 2002) 
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As principais iniciativas afetadas foram as mutualidades e associações pois 

passaram a ter um papel secundário na resposta às necessidades sociais, assumidas agora 

pelo Estado, muito embora tenham servido de modelo aos novos sistemas de proteção 

social. Estas instituições acabaram por ser integradas nos novos sistemas públicos, 

acabando por perder a sua independência e autonomia. O campo de atividade das 

cooperativas foi fortemente regulado e, eventualmente, acabaram por se curvar perante 

as lógicas do mercado, ocupando os setores com menos intensidade capitalista e menos 

competitivos. (Quintão, 2004; Filho, 2002). 

Com o desenvolvimento económico e social favorável, os movimentos operários 

foram conquistando direitos como menos horas de trabalho ou salários mais elevados, tal 

como acesso, graças ao desenvolvimento do Estado Social, a uma assistência social 

universal. O ímpeto revolucionário, político, de luta pela igualdade e diminuição da 

pobreza e pelo direito do trabalho acabam por se desgastar. O proletário político perde a 

pouco e pouco os seus ideais, deixa de lutar contra o assalariamento e por uma iniciativa 

emancipatória do mesmo e acaba por defender os direitos conquistados. Gradualmente 

acaba por ser substituído por técnicos e as relações sociais de produção, no seio destas 

iniciativas como as cooperativas, passam a ser de cariz exclusivamente capitalista. (Filho, 

2002; Singer, 2002).  

Contudo, os anos 70 do século XX trazem consigo grandes alterações, como o 

desemprego em massa e transferência da produção industrial para países em 

desenvolvimento, cujos direitos dos trabalhadores ainda estavam por desenvolver. A crise 

económica dos anos 80 do mesmo século, juntamente com a forte contestação das décadas 

de 1960 e 1970, colocam em causa a legitimação dos Estados Sociais, levando a uma 

nova questão social, semelhante à ocorrida no século XIX. O modo de regulação 

monopolista é colocado em causa visto este modelo económico, baseado numa 

supremacia do paradigma liberal e da racionalidade económica de mercado, ser incapaz 

de criar emprego, persistindo a exclusão social e a pobreza. (Quintão, 2004; Singer, 2002; 

Parente, s/d).  

A nova questão social abriu caminho a uma procura por novos modelos de 

desenvolvimento sustentáveis, começando a surgir um novo conjunto de coletividades da 

sociedade civil com novas formas de organização económica, que desenvolvem serviços 

e atividades por forma a responder à emergência e à persistência de novos e velhos 

problemas sociais. Deste modo, surge a Economia Solidária ou A Nova Economia Social, 



 

41 

 

conforme a designação cunhada no Canadá. Como o próprio nome indica, trata-se de uma 

Economia Social renovada, que reafirma os princípios e valores originais dos movimentos 

cooperativos e mutualistas, sendo estas novas dinâmicas desenvolvidas pelas 

coletividades. De acordo com as mudanças sociais ocorridas no mundo, esta nova 

economia social não luta apenas por problemas sociais tradicionais, envolvendo novas 

temáticas como o desenvolvimento local, a proteção do ambiente, a defesa dos direitos 

dos trabalhadores, a humanização das relações de trabalho ou a cultura num contexto 

emancipatório. (Quintão, 2004; Gaiger, 2009). 

Este novo relacionamento entre a economia e a sociedade procura uma alteração 

sistémica da última, priorizando a esfera social sobre a esfera econômica. A economia 

solidária comporta, ainda, uma dimensão política, visto que promove a participação, as 

redes de interação e a democracia das comunidades. Ocorre neste tipo de economia 

alternativa, um fenómeno de hibridação de economias, ou seja, a possibilidade de 

combinar a economia mercantil (como a venda de um produto ou a prestação de um 

serviço), com a economia não-mercantil (angariação de subsídios, por exemplo) e/ou com 

a economia não-monetária (como o recurso ao trabalho voluntário ou a troca direta de 

bens). Embora neste tipo de organizações se minimize a separação entre o capital e o 

trabalho e a nova economia social pretenda ultrapassar o capitalismo, nem todas as 

iniciativas integram da mesma maneira esta demarcação, existindo a consciência de que 

mesmo sendo um projeto alternativo ao capitalismo, não deixa de ser subaltero do mesmo. 

(Gaiger, 2009: Filho, 2002). 

Um outro traço característico da nova economia social refere à construção conjunta 

da oferta e da procura. Ou seja, não é a lógica da rentabilidade do capital que foi investido 

numa determinada atividade que orienta a oferta de ações ou atividades, mas antes a 

verdadeira necessidade social existente nas comunidades, oferendo respostas a curto 

prazo. Podemos, assim, falar de uma tentativa de autogestão de problemas sociais, no 

engajamento dos indivíduos nos problemas da comunidade, e em novas formas de 

solidariedade que valorizam o conhecimento humano. De acordo com Gaiger (2009, 

p.85), “a solidariedade diz respeito à cooperação na atividade económica, à 

disponibilidade para uso em comum dos meios de produção e à autogestão exercida na 

condução dos empreendimentos”. (Filho, 2009; Gaiger, 2009). 

Admitem-se, portanto, novos modos de vida dos indivíduos, o que abre espaço para 

o desenvolvimento de diversas lógicas e dinâmicas, com individualidades próprias. 
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Namorado (2009) refere-se ao conjunto das iniciativas de economia solidária como uma 

galáxia de diversas constelações, estas últimas compostas por diversos astros singulares. 

Cada organização e cada setor têm a sua autonomia, embora numa relação de 

interdependência. Esta realidade não é suscetível de se apresentar globalmente como um 

movimento social único, embora algumas dessas constelações correspondam a 

movimentos sociais. O que caracteriza a economia social é a sua heterogeneidade de 

formas e sentidos.  

A economia social e a economia solidária são, hoje, dois mundos distintos. Embora 

existam diferenças entre países, a economia social remete, essencialmente, a uma ideia 

de institucionalização e a um ponto de vista jurídico que refere, fundamentalmente, a 

quatro tipos de organização, formais e privadas: as cooperativas, as mutualidades, 

fundações e algumas associações de grande porte. Enquanto a economia solidária, 

reafirma os ideais praticados nos primórdios da economia social – a articulação entre a 

dimensão económica, social e política – numa abordagem diversa, inovadora e que 

ultrapassa os tradicionais problemas da sociedade. 

2.2. Empresas capitalistas vs. Empresas solidárias 

Por forma a abordar a temática do empreendedorismo social recorremos a Singer 

(2002), que nos apresenta os principais princípios que diferenciam as empresas solidárias 

das empresas capitalistas. O primeiro princípio remete à já referida autogestão. As 

empresas capitalistas são administradas segundo princípios de heterogestão. Ou seja, uma 

administração, distinta hierarquicamente dos restantes funcionários, tem autoridade para 

tomar decisões sobre os restantes e sobre si própria autonomamente. A informação segue 

dos patamares inferiores da empresa para os superiores, contrariamente às ordens, que 

seguem no sentido inverso. Apenas a administração tem, teoricamente, total 

conhecimento sobre a empresa, assumindo uma clara divisão interna de poder. 

 Na empresa solidária a administração é democrática, cada cooperante ou associado 

tem direito a um voto em qualquer assunto, independentemente da sua função na 

iniciativa. Quando as empresas são pequenas, todas as decisões são tomadas em 

assembleia, sempre que exista necessidade de tal. Em empresas de maior porte, as 

assembleias gerais são raras, dada a compreensível dificuldade em organizar reuniões 

com um grande número de indivíduos. Neste caso, é estabelecida uma hierarquia de poder 

através da eleição de representantes (coordenadores, encarregados ou gestores) dos 
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restantes associados, delegados pelas camadas mais baixas, ou seja, pela base da 

pirâmide, respeitando o princípio democrático. Através da autogestão, as ações da direção 

são analisadas e controladas pelos restantes sócios. Caso não concordem com a gestão 

que tem vindo a ser realizada, a direção é substituída. (Singer, 2002). 

Relativamente aos salários, numa empresa capitalista os trabalhadores recebem 

ordenados distintos, de acordo, essencialmente, com o tipo de trabalho, com as 

negociações dos sindicatos e com a procura e oferta no mercado de trabalho. A distinção 

estende-se, ainda, à gestão de carreiras, benefícios não-salariais, entre outros, de acordo 

com os mesmos pressupostos de diferenciação salarial. Numa empresa social, como as 

cooperativas, são os cooperantes que, em assembleia, decidem as retiradas4. Ou seja, o 

equivalente ao salário no mundo empresarial capitalista, é decido não por gerentes ou 

dirigentes, mas coletivamente, sendo que irá sempre prevalecer a vontade da base da 

pirâmide hierárquica da cooperativa que procura assegurar, para si, a melhor retirada 

possível. (Singer, 2002). 

Deste modo, poderá existir, ou não, uma diferença de retiradas entre membros. 

Várias empresas sociais tendem a aceitar esta diferenciação dado que aceitam a 

hierárquica de conhecimentos, ou seja, as diferenças entre trabalho mental e trabalho 

físico, ou como forma de retenção dos associados mais qualificados e competentes, de 

modo a que os mesmos não abandonem a iniciativa devido à possibilidade de melhorar 

os rendimentos trabalhando para uma empresa capitalista. Contudo, apesar da possível 

existência de escalões de retiradas, nunca será possível uma diferenças absurdas de 

rendimento entre os que recebem mais e os que recebem menos. (Singer, 2002). 

 A principal diferença entre as estratégias salariais/retiradas entre ambos os tipos 

de empresas consiste nos objetivos de cada uma. A empresa capitalista procura maximizar 

o lucro dos acionistas, e as diferenças salariais visam precisamente esse objetivo, através 

do incentivo à competição entre funcionários. Na empresa solidária a diferença entre 

retiradas visa o aumento de ganhos da empresa, sendo que tais ganhos irão beneficiar todo 

grupo e não apenas o topo da pirâmide. Neste sentido, a boaventura de alguns, é a sorte 

de todos e por isso existe um incentivo à cooperação. (Singer, 2002). 

 O principal problema da autogestão consiste no esforço extra que é exigido aos 

                                                           

4 Termo utilizado por Singer (2002) para designar o salário pago numa cooperativa, por forma a separar o 

sistema capitalista do mundo da economia solidária. 
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trabalhadores associados de uma empresa solidaria, pois além da realização das funções 

do seu posto de trabalho devem ainda preocupar-se com a gestão da empresa. Tal pode 

acabar por se tornar muito desgastante e levar a conflitos entre associados, dado que é 

necessário tomar partido nos diferentes assuntos e decisões, que podem gerar 

discordância. Quando o interesse dos cooperantes na participação de uma empresa social 

se resume à inserção profissional e na luta contra a pobreza, acabam por conceber a 

autogestão como uma mera obrigação com a qual devem consentir por modo a serem 

parte do projeto. O desinteresse e a lei do menor esforço são os principais inimigos da 

autogestão. Na generalidade, são os sócios que tomam o partido de delegar à direção a 

autonomia na tomada de decisões. Os dirigentes acabam por aceitar o desafio pois, desta 

forma, acabam por evitar conflitos entre sócios e por gerir a empresa com menos desgaste 

e forma mais prática.  (Singer, 2002).  

Paul Singer (2002) adota, claramente, uma visão sobre as empresas sociais baseada 

nas correntes da Economia Social e Solidária Europeia e da América do Sul, dada a 

preocupação com interação democrática e igualitária na gestão da empresa solidária.  

Contudo, optamos por apresentar a sua abordagem dada a qualidade da sua exposição 

relativamente ao tema e ao funcionamento e aos princípios de uma empresa social, mais 

concretamente, de uma cooperativa.  De acordo com o autor, existem oito princípios 

universais do cooperativismo. 

 O primeiro remete para o, já referido, direito a um voto por cooperante. O segundo 

princípio, conhecido por “porta aberta”, define que o número de membros da cooperativa 

é aberto, ou seja, qualquer um que deseje fazer parte da cooperativa, poderá aderir. Este 

princípio evita que, caso a empresa obtenha uma grande valorização no mercado, os 

poucos cooperantes que a constituem tentem vender a mesma a investidores capitalistas, 

ou seja, uma tentativa de garantir que o princípio democrático é superior ao valor 

económico da empresa. Este princípio permite ainda aumentar os ganhos em escala (nas 

cooperativas de consumo) através do aumento do número de sócios, que são eles próprios 

clientes. O terceiro princípio dita que o capital emprestado à cooperativa deve ser pago 

de acordo com uma taxa de juro fixa, o que garante um pagamento limitado aos que 

investiram na cooperativa e que, após esse pagamento, o excedente possa ser distribuído 

pelos restantes sócios. O quarto princípio dita que o mesmo excedente deve ser dividido 

em proporção com as compras de cada sócio na cooperativa. Este princípio permite que 

a cooperativa possa vender os produtos um pouco mais caros e fidelizar o cliente, pois 
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este, sabendo que irá usufruir da sua parte do excedente, está disposto a pagar tais preços. 

Singer (2002) relembra que a cooperativa apenas vende aos sócios. O quinto princípio 

afirma que as vendas da cooperativa devem ser transparentes e o sexto que todos os 

produtos são puros, algo que na realidade atual não faz sentido, visto que facilmente 

encontramos este tipo de produtos no mercado, dada a fiscalização existente, embora no 

século XIX tal não se verificasse. O sétimo princípio defende a dedicação à educação 

cooperativa, ou seja, educar o público geral para os princípios cooperativos e para o 

funcionamento deste tipo de empresa alternativa. Por fim, o último princípio defende que 

qualquer cooperativa se deve manter neutra ao nível político e religioso, por forma a 

impedir que este tipo de organização seja dominado por algum partido ou tipo de 

ideologia, embora a mesma seja aberta a todos, independentemente das suas crenças 

religiosas ou políticas. (Singer, 2002).  

  Singer (2002) destaca, desta forma, três tipos de cooperativas: as de produção, de 

consumo e de compra e venda. O primeiro tipo de cooperativa é para o autor o protótipo 

de empresa social perfeita, dado que todos os princípios aqui apresentados, tal como a 

autogestão, são colocados em prática visto que todos os trabalhadores são ao mesmo 

tempo cooperantes, não existindo divisão entre assalariados e sócios. O funcionamento 

das cooperativas de consumo passa pela venda de produtos aos sócios, que aceitam 

realizar as suas compras na organização pois quanto mais compras realizarem, maior será 

a sua parte do excedente da organização ou porque através da compra é possível apoiar 

uma determinada causa social, como é o caso das cooperativas de comércio justo, que 

promovem este tipo de comércio. 

 Por fim, o mesmo autor refere ainda as cooperativas de compra e venda, cujo 

principal exemplo são as cooperativas agrícolas (que juntamente com as de pesca e 

silvicultura representam em Portugal 9,4% das cooperativas, Conta Satélite (2016)).  

Através da associação de indivíduos de um determinado grupo, como é o caso dos 

agricultores ou catadores de lixo, é possível reunir produções e vender os produtos em 

grande quantidade, garantindo o escoamento do produto que, de forma individual, seria 

impossível. Estas cooperativas permitem igualmente a compra em conjunto de meios de 

produção, como máquinas agrícolas, que devido ao seu elevado preço impossibilita a 

compra individual dos produtores. Os cooperantes passam a situar-se ao mesmo nível que 

os grandes produtores ou intermediários, que absorvem para si grande parte dos lucros 

dado o baixo preço a que pagam os produtos. Nestas cooperativas, é possível encontrar 
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uma luta política, como é o caso dos catadores do lixo, que lutam pela venda a preços 

justos da sucata e lixo que recolhem e por devolver a dignidade a estes indivíduos, 

extremamente pobres, que não conseguem obter outra fonte de rendimento. Contudo, este 

tipo de organização apenas é democrático na sua gestão e somente solidária na 

organização e relação entre produtores. Ou seja, a tomada de decisões é democrática, 

contudo o modo de produção dos agricultores é capitalista e individual. Existe ainda uma 

divisão interna de classes, dado que todo os processamentos, a compra e a revenda são 

feitos por indivíduos assalariados. Não são, portanto, os próprios produtores a trabalhar 

na cooperativa, funcionando apenas como fornecedores, não se estendendo a democracia 

e igualdade à totalidade dos membros que trabalham neste tipo de empresa. O mesmo 

acontece nas cooperativas de consumo, embora os cooperantes ao invés de produtores 

sejam clientes. (Singer, 2002).  

Relativamente ao cooperativismo agrícola, Mendras (1978) afirma que para o agricultor 

o cooperativismo não é mais do que uma nova identidade de quem dependem de tudo e, 

de acordo com Kautsky (1972) passar à produção cooperativa implica abandonar a 

propriedade dos seus meios de produção, algo a que o agricultor não está disposto. Existe 

um fanatismo pela propriedade por parte do agricultor, que continua muito agarrado à sua 

terra. Esta ideia converge com a lógica do já referido “amor à terra”, que tende a aumentar 

motivado pela racionalidade económica ou pela exigência de liberdade. 

Para Kautsky (1972, p.1976), o cooperativismo agrícola: 

Não será pelos que possuem mas sim pelos que não possuem que se fará a passagem à produção cooperativa. 

(…) Com isto, quer-se simplesmente dizer que só o proletariado poderoso poderá tomar a iniciativa de 

produção cooperativa e realizar as condições que hão-de permitir aos artesões e aos camponeses passar 

(não só idealmente como hoje, mas de facto) à grande produção por cooperativas.) 

Por outro lado, a burocratização das cooperativas cria uma diferenciação entre o agricultor 

e o administrador da cooperativa, sendo que este pouco tem a ver com o trabalhador da 

terra, que é limitado à função de produtor. O agricultor, para não cair numa nova 

dependência sente necessidade de se tornar autónomo (Mendras, 1978). 

2.3. Inovação social 

A incapacidade por parte dos governos e do mercado em oferecer respostas 

concretas aos novos e velhos problemas sociais serviu de impulso para que a sociedade 

civil se organizasse e, através da cooperação e solidariedade, as comunidades 
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procurassem novas e diferentes respostas na luta pelos direitos dos indivíduos, pelo bem-

estar e qualidade de vida e no combate à exclusão social. Por vezes, é necessário romper 

e combater conceitos e normas sociais instituídas, como a consciencialização para as 

alterações climáticas. Neste sentido, surge a inovação social, uma ferramenta de 

intervenção social que visa a persecução de objetivos com forte impacto social através 

total liberdade criativa no tipo de métodos e recursos usados. Criando novas soluções, 

práticas e iniciativas, rentabiliza-se a utilização de recursos e criam-se novos 

relacionamentos, numa tentativa de inclusão de comunidades excluídas. (Parente, Marcos 

e Diogo, 2014). 

Segundo Parente, Marcos e Diogo (2014), a inovação social poder ser analisada 

enquanto modelo de intervenção na sociedade com uma dupla identidade: enquanto 

processo e enquanto resultado. Enquanto processo, a inovação social foca-se no 

empoderamento dos indivíduos, no trabalhar com os mesmos, capacitando-os e 

revitalizando comunidades. Este processo permite, deste modo, a participação dos 

sujeitos na resolução dos seus próprios problemas e em todas as etapas de criação das 

soluções propostas, através da cooperação entre atores (Parente, 2014). Torna-se possível 

afirmar que a inovação social tem em si implícita um princípio democrático e de 

autogestão das comunidades, que decidem o seu próprio futuro, o que permite, por 

consequência, o desenvolvimento do território em questão. 

Enquanto resultado, a inovação social remete, essencialmente, para o valor e o 

impacto social criados pelas as iniciativas, bens e estratégias desenvolvidas em resposta 

às necessidades sociais existentes. A avaliação do impacto social é sempre realiza de 

acordo metodologias próprias que agrupam com indicadores específicos sobre a realidade 

social em questão, permitindo a monotorização do processo e o encaminhamento do 

mesmo para a criação de valor social. Este valor poderá ser avaliado segundo três 

critérios, de acordo com McGill Dupont Social Innovation Initiative (cit. por Parente, 

Marcos e Diogo 2014): escala, alcance e a ressonância. 

A escala refere ao número de pessoas e à área geográfica que determinada iniciativa 

envolve no seu desenvolvimento. O alcance diz respeito às diversas dimensões sociais, 

relacionadas com o processo de inclusão social e englobadas ao longo do processo de 

inovação social. Por fim, a ressonância remete para a forma como as mensagens sociais 

foram integradas nas estruturas mentais e práticas dos agentes sociais. Ou seja, de que 

modo são as mensagens passadas pelas iniciativas e estratégias incorporadas pelos 
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indivíduos e de que modo poderão alterar as perceções dos mesmos sobre o mundo que 

os rodeia e contribuir para a inclusão das comunidades. Podemos ainda falar da 

capacidade de replicabilidade do processo que não deve jamais ser alvo de uma mera 

transposição acrítica de uma estratégia concreta para um outro contexto territorial, dadas 

as características sociais, económicas, ambientais, culturais e políticas, próprias de cada 

contexto. (Parente, Marcos e Diogo 2014). 

 Parente, Marcos e Diogo (2014, p.255) apontam alguns indicadores de inovação 

organizacional ao nível dos modelos de gestão de iniciativas do âmbito do terceiro setor: 

 i) estruturas organizacionais participativas, baseadas em lideranças democráticas, 

com assunção clara de responsabilidades partilhadas e coordenação baseada na 

formalização e ajuda mútua entre funções; ii) uma organização do trabalho em equipas 

autónomas ou, pelo menos, semiautónomas, uma autonomia relativa dos desempenhos 

baseados na colaboração, cooperação assente numa comunicação interna facilitadora e 

envolvente; iii) um trabalho digno, reconhecedor dos desempenhos e promotor de uma 

cultura baseada nas pessoas e no seu desenvolvimento pessoal e profissional, incluindo 

os membros voluntários; iv) uma gestão financeira capaz de combinar recursos e de gerir 

as diversas fontes, associada a uma gestão do capital social capaz de mobilizar redes, 

parcerias e diversos stakeholders; v) uma atenção particular às práticas de governança 

assentes na transparência da gestão e na prestação de contas económicas, sociais e 

ambientais a todos os stakeholders, envolvendo-os nas decisões estratégicas das OTS. 

2.4. Economia Popular 

Tal como apresentado, a Economia Solidária não é, ainda, um campo bem definido, 

sendo por esse motivo, muitas vezes confundida com outras práticas económicas 

alternativas. Uma dessas práticas é conhecida como Economia Popular (EP). De acordo 

com Coraggio (1999) a unidade de análise económica remete para a unidade doméstica, 

que refere não apenas à família, alargada ou nuclear, mas igualmente aos indivíduos 

ligados por laços de afinidade, como amigos ou vizinhos. Esta unidade económica 

característica deste tipo de economia pode ser unipessoal, multifamiliar ou comunitária. 

Contudo, a mesma não deve ser, na opinião do autor, confundida com trabalhadores por 

conta própria ou microempresas, pois a perspetiva fundamental da economia popular é, 

acima de tudo, a reprodução da vida ou a reprodução económica do grupo familiar, e não 

a maximização do lucro. O uso do conceito de microempresa desconsidera a realidade 
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prática deste tipo de economia, como a subsistência, a racionalidade da segurança ou a 

condição do modo de vida, para além de desviar as atenções sociais necessárias para que 

esta se realize: a contribuição de terceiros e as obrigações dos indivíduos para com estes. 

(Coraggio, 1998; Hespanha, 2011). 

Neste tipo de economia, os indivíduos organizam-se e colaboram através do que 

França (2002) designa por extensão das solidariedades ordinárias (aquelas que são 

praticadas no quotidiano dos grupos primários). Ou seja, é através da solidariedade e dos 

laços afetivos entre indivíduos que são mobilizados os recursos e meios de produção para 

que as diversas atividades económicas sejam criadas. Um exemplo apresentado por 

Hespanha (2011), conta a história de Noé, um biólogo doutorado e ex-investigador 

universitário que idealizou um negócio baseado numa escola extracurricular de 

disciplinas artísticas. Socorreu-se da criatividade e experiência da esposa, utilizou a casa 

da mãe do sogro e as orientações do mesmo a custo zero, para além dos conselhos e apoio 

do pai, gerente comercial, e da mãe, decoradora artística.  

Contudo, o principal recurso desta economia é o designado fundo de trabalho das 

unidades domésticas. Ou seja, o conjunto de capacidades que os seus membros detêm 

para obter produtos, necessários à satisfação das suas necessidades, através do seu 

trabalho ou através da troca de produtos ou de trabalho. Este fundo de trabalho pode, 

portanto, traduzir-se na produção de bens ou serviços sob a forma de mercadorias ou na 

venda da sua força de trabalho direcionados para o mercado, por forma a obter dinheiro. 

Outro modo de utilização deste fundo de trabalho é o autoconsumo, onde a produção de 

bens e serviços não tem por objetivo final o mercado, sendo antes consumidos pela 

própria unidade familiar, como é o caso da agricultura familiar ou do trabalho doméstico, 

que garante a reprodução da unidade doméstica sendo por isso designado como trabalho 

de reprodução. (Coraggio, 1999). 

 Singer (1999) discorda da posição de Coraggio, pois não concorda que sejam 

englobados nesta economia os assalariados. Acredita que quando se vende o fundo de 

trabalho em troca de um salário, a unidade familiar não produz nada com o seu trabalho. 

Pelo contrário, deixa de ser uma unidade produtora para passar a uma unidade 

exclusivamente de consumo que recebe meios para consumir através da venda do 

trabalho. Esta classe de trabalhadores não se insere na mesma classe de indivíduos da 

economia popular pois vende a força de trabalho, não tem capital, e é parte integrante da 

economia capitalista. De acordo com Hespanha (2009) as Economias Populares, ou 
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utilizando outra terminologia, a Economia do Setores Populares, designam, pelo 

contrário, as formas de resistência ao capitalismo por vias alternativas ao mesmo. Este 

argumento converge com a perspetiva Kraychete (2018) que afirma que a economia 

popular não é uma economia de assalariados pois o trabalho não é uma mercadoria. O 

mesmo autor caracteriza a população que compõem esta economia como sendo 

constituída por indivíduos com idades superiores a 50 anos, com um baixo grau de 

escolaridade e que começou a trabalhar muito jovem. Trata-se ainda de uma população 

que encontrou na economia popular um meio de sobrevivência, dada a continua expulsão 

do mercado de trabalho e que tomou consciência de que tal exclusão poderia ser 

permanente, dada a dificuldade, não apenas de conseguir um trabalho assalariado, mas 

um trabalho assalariado que garante a satisfação das suas necessidades de trabalho. No 

Brasil, verifica-se que, enquanto o mercado de trabalho assalariado tem sofrido 

continuamente com as constantes crises do capitalismo, com aumentos e decréscimos no 

número de postos de trabalho, o número de indivíduos na economia popular tem-se 

mantido constante no mesmo período de tempo (anexo 1).   

As transformações que têm vindo a ocorrer no mercado de trabalho, como a 

desqualificação e a precarização das relações de trabalho, o desenvolvimento tecnológico 

e a sua utilização para a realização de trabalhos antes feitos por mão-de-obra humana, 

empurra para o desemprego ou para o trabalho precário uma generalidade de 

trabalhadores da qual fazem parte não só os indivíduos mais desqualificados e mais 

idosos, mas também jovens altamente qualificados e com diplomas universitários que não 

conseguem integrar no mercado de trabalho ou que apenas encontram trabalhos altamente 

precários. Serge Paugam define a desqualificação social enquanto um “movimento de 

expulsão gradativa, para fora do mercado de trabalho de camadas cada vez mais 

numerosas da população – e as experiências vividas na relação de assistência, ocorridas 

durante as diferentes fases desse processo” (Paugam, 1999, p.68, cit. por Pizzio, 2009, 

p.214). Estudar a desqualificação social implica abordar questões relacionadas com a 

situação de pobreza e os processos de exclusão do mercado de trabalho. Para Paugam, 

nas sociedades modernas, a pobreza não é apenas um estado de despossuir, 

correspondendo a um status social inferior e desvalorizado que marca a identidade de 

quem é pobre. (Pizzio 2009).   

Coraggio (1999) e Singer (1999) discordam relativamente a este assunto: a 

economia popular é (ou não) uma economia dos pobres? Segundo o primeiro autor o 
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espectro social desta economia não se restringe a uma economia dos pobres, dado que as 

unidades domésticas incluí professores, comerciantes ou até artistas, com remunerações 

muito distintas, mas que em todo o caso não conseguem a juntar o suficiente para viver 

sem trabalhar e garantirem, ao mesmo tempo, uma reprodução da vida ampliada, ou seja, 

uma melhoria estrutural na qualidade dos indivíduos através do desenvolvimento das 

capacidades e oportunidades sociais dos mesmos (qualidade de consumo, melhoria nas 

condições de habitabilidade, padrões de relação social, etc.) (Coraggio, 1999). De uma 

outra forma: a reprodução simples da vida permite sobreviver enquanto a reprodução 

ampliada permite viver. Embora as principais razões para se criar um negócio tenham por 

base o ter um emprego; uma fonte de rendimento e a autonomia financeira, entre outros 

atrativos estão a autonomia; o ser patrão de si próprio; o realizar de um sonho ou o fazer 

algo que se goste. Contudo, Singer (1999) considera que existe uma conotação do termo 

“pobre” com “popular”, que as classes populares têm sido sempre consideradas classes 

de rendimentos baixos, e que a abordagem de Coraggio, que incluí os indivíduos de altas 

rendas na economia popular, implicaria considerar como pertencentes a esta economia 

diretores de grandes empresas capitalistas. 

Os serviços e produtos criados na economia popular são bastante diversos: podendo 

passar pela produção simples de mercadorias (agricultura, artesanato etc.) ou criação de 

serviços como escolas de atividades artísticas. Contudo, o mercado tem vindo a dificultar 

a vida destes pequenos negócios, destruindo a concorrência popular no comércio que lhe 

era mais tradicional (comércio de retalho, pequenos restaurantes ou oficinas) que não tem 

como competir com um mercado mais alargado que tem capital e meios tecnológicos que 

permitem baixar preços e melhorar a qualidade do produto. A incapacidade de compra de 

materiais para desenvolvimento de produtos devido à falta de dinheiro faz com que surjam 

outro tipo de intercâmbios, como as trocas diretas e outras formas de produção (para 

autoconsumo). A capacidade de valorizar as competências do trabalho das unidades 

doméstica passa pela composição e qualidade de trabalho das mesmas, mas igualmente 

pela valorização que a sociedade faz dessas capacidades, muitas vezes desvalorizadas 

devido ao desenvolvimento tecnológico. O conhecimento de normas jurídicas é um outro 

recurso importante, tal como das normas morais vigentes. Por vezes, estes indivíduos não 

têm consciência dos seus direitos e deveres ou de quais são as normas legais e/ou corretas, 

dos seus deveres. A capacidade de acesso a informação e de compreensão da mesma são 

outros fatores importantes, pois permitem o acesso a novas oportunidades de negócio, 
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projetos viáveis ou à compreensão do funcionamento de mercado. Além destes fatores, a 

tomada de iniciativa é de importância vital para que a unidade doméstica consiga alterar 

a sua condição. Contudo, as condições subjetivas para a realização do trabalho, como a 

autopercepção que os indivíduos apresentam relativamente às suas próprias capacidades 

e à sua situação são de extrema importância para que a unidade doméstica melhore a sua 

situação e desenvolva o seu fundo de trabalho. (Coraggio, 1999). 

 Um ponto a ter em conta quando falamos de negócios do âmbito da economia 

popular é que os mesmos não têm por objetivo a acumulação pura de capital, visando 

antes melhorar a qualidade de vida dos membros da unidade doméstica. Neste sentido, 

muitas vezes não há, para estes indivíduos, uma separação clara entre dinheiro do negócio 

e dinheiro da família/do lar, pois o dinheiro “saí do mesmo bolso”. Este é o principal 

motivo pelo qual vários planos de apoio ao microempreendedorismo têm falhado, pois a 

lente pela qual se analisa este tipo de atividade económica nunca pode ser orientada pelo 

os lucros, pela produtividade, pois o objetivo das unidades domésticas é antes a 

preocupação com a sobrevivência da família. O objetivo de transformar em empresas 

capitalistas lucrativas empreendimentos de natureza popular não faz sentido, pois não é 

possível analisar pela mesma lente realidades distintas. Apenas quando os 

empreendimentos alcançam alguma escala é possível diferenciar a economia de produção 

da economia de reprodução dos membros da unidade doméstica (Coraggio, 1999). Até lá, 

de acordo com Kraychete (2018) os apoios dados a negócios de âmbito popular devem 

ser adaptados às suas realidades específicas. Ou seja, tomando como exemplo um negócio 

real de produção de bolos e de sumos, a produtora não tinha consciência de que o custo 

de produção do bolo não era rentável pois a venda dos sumos cobria essa despesa. Deste 

modo, através da utilização de objetos usados no quotidiano da confeção dos bolos, como 

o copo para medição da farinha, foi explicado a esta produtora aonde deveria reduzir a 

utilização de determinado produto, por exemplo, utilizando apenas ¾ do copo cheios com 

farinha, ao invés de um copo completo. Alguns indicadores usados para reconhecer a 

realidades dos negócios da economia popular são  

“o recurso, pago ou não pago, a trabalho exterior à família, usando redes de solidariedades primárias; 

informalidade total ou parcial nas relações de mercado, nas relações com as instituições e nas relações de 

comunidade; a relativa indistinção entre a economia doméstica e a economia do empreendimento; o recuo 

autárcico em períodos de crise; a ambição limitada como motivação e o primado da segurança como 

atitude.” (Hespanha, 2011, p.210). 
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Capítulo 3. – Caminhos empíricos: metodologia e território 

3.1. Do estágio ao trabalho de campo 

A realização deste estudo enquadra-se no desenvolvimento de um estágio 

curricular (de 500 horas) que decorreu na Câmara Municipal de Penafiel e que englobou 

o desempenho da função de técnica de formação na Cooperativa Agrícola de Penafiel 

(Coopenafiel), dado o enquadramento no âmbito de trabalho do Pelouro do 

Desenvolvimento Rural da Câmara Municipal de Penafiel e a relação próxima entre as 

duas instituições, seja enquanto parceiros sociais seja no âmbito político. 

No contexto de estágio tive contacto com pessoas chave para o acesso a todo o 

conjunto de informações aqui apresentado e para a compreensão do desenvolvimento de 

todas as iniciativas relacionadas com o pelouro e com a agricultura do concelho. Na 

Coopenafiel foi possível realizar uma observação direta do funcionamento da cooperativa 

agrícola, do projeto “Da Nossa Terra” e a relação dos agricultores locais com ambos. O 

desenvolvimento do estágio na Coopenafiel permitiu criar uma grande familiaridade com 

os agricultores que frequentavam a cooperativa agrícola, o que facilitou o processo de 

investigação. 

Na elaboração do presente trabalho adotamos uma estratégia de pesquisa 

estruturalista, tendo em conta os constrangimentos do ambiente regional e local no nosso 

objeto de análise. Contextualizámos geograficamente o Vale do Sousa, onde se localiza 

o concelho de Penafiel, dado que tratamos de uma atividade económica cujo sucesso está 

altamente relacionado com as questões ambientais e geográficas da região onde se insere 

e porque a localização em estudo se insere no âmbito rural, cujas características se 

distinguem dos territórios urbanos. A caracterização sociodemográfica do concelho de 

Penafiel justifica-se pela comparação necessária com a população em estudo, os 

agricultores do concelho, por forma a conseguir caraterizar a mesma dentro do contexto 

local em que se insere. Por fim, a apresentação das iniciativas da Câmara Municipal de 

Penafiel (CMP) no âmbito agrícola, tal como da Coopenafiel, permite enquadrar o projeto 

“Da Nossa Terra” no contexto deste trabalho enquanto principal iniciativa de âmbito local 

para o desenvolvimento socioeconómico da agricultura local.  

O objeto de estudo definido para esta investigação consiste na atividade agrícola 

desenvolvida no concelho de Penafiel, enquanto atividade económica. Tal engloba o 



 

54 

 

estudo dos agricultores, dos seus canais de venda  e dos modos de produção entendidos 

como  agricultores familiares (no que se refere à gestão do negócio, propriedade da terra 

e dos meios de produção, produção e consumo, tamanho da exploração e laços sociais)  a 

desenvolverem a sua atividade de acordo com o conceito tipo ideal de economia popular  

(nomeadamente  em termos de fundo de trabalho,  unidade doméstica, autoconsumo, 

reprodução de vida simples e ampliada, salário, idade, escolaridade e trocas diretas). 

 A pergunta de partida, que serve de linha orientadora de todo o estudo é definida 

como: será a iniciativa “Da Nossa Terra” (DNT) uma solução adequada ao 

desenvolvimento da agricultura de Penafiel enquanto atividade económica? Esta pergunta 

é respondida através da definição do seguinte conjunto de objetivos: 

Objetivos Gerais 

• Compreender a agricultura praticada em Penafiel enquanto atividade económica que 

se insere na economia popular (que se distância do paradigma da economia 

capitalista); 

• Analisar a iniciativa DNT; 

• Perceber em que medida a população agrícola do concelho de Penafiel se integra no 

tipo ideal de agricultura familiar; 

Objetivos Específicos  

• Caracterização da agricultura do concelho de Penafiel no que se refere à exploração, 

mão de obra, produção, objetivos da atividade económica, rentabilidade e canais de 

venda; 

• Caracterização sociodemográfica, profissional e classista dos agricultores do 

concelho de Penafiel; 

• Caracterizar o projeto DNT em termos das suas linhas de força e do seu 

funcionamento, bem como compreender em que medida o projeto se apresenta como 

socialmente inovador; 

• Compreender como perspetivam os agricultores que participam no projeto DNT este 

projeto e a sua atividade económica no âmbito do mesmo; 

Existe uma preocupação neste estudo em orientar a investigação para a resposta a 

problemas concretos e, por isso, adotamos a visão pragmática enquanto conceção 

filosófica do mundo. Orientadas por Creswell (2014), seguimos um desenho de 



 

55 

 

investigação baseado em métodos mistos. Trata-se de uma metodologia recente, com 

início no final dos anos 80 do séc. XX, usada em investigações de diversos campos 

científicos, nos quais se incluí a sociologia. Consiste na combinação de pesquisas 

quantitativas e qualitativas numa investigação e baseia-se na crença de que ambos os tipos 

apresentam deficiências e que, da convergência de ambos, é possível reduzir as incertezas 

resultantes de cada um. Desta forma, os métodos mistos envolvem recolher dados 

qualitativos e quantitativos, tal como realizar uma análise de ambos os tipos de dados, 

integrando-os na investigação. Como base desta metodologia está a triangulação de fontes 

de informação e dos respetivos dados recolhidos. Esta metodologia permitirá obter uma 

melhor compreensão do problema em estudo.  

A ideia chave passa por analisar, nos dois tipos de fontes e dados, as mesmas 

variáveis ou conceitos. A análise dos dados neste tipo de estratégia será realizada através 

de uma comparação lado-a-lado, ou seja, o investigador faz uma comparação entre dados 

dentro de uma discussão, optando pela apresentação dos dados estatísticos seguidos dos 

qualitativos, ou vice-versa, o que permite obter interpretações e compreender se é possível 

obter uma convergência ou uma divergência de resultados. Para que esta metodologia seja 

válida, no seu conjunto, deve ser garantida a validade qualitativa e quantitativa. 

No caso concreto da nossa pesquisa optou-se pelo uso de um desenho de 

investigação de métodos mistos paralelos convergentes5 . Este tipo de desenho consiste 

na recolha de dados qualitativos e quantitativos, analisados separadamente, e cujos os 

resultados são comparados por forma a perceber se ambos se confirmam, ou não 

(Creswell, 2014). Este processou começou com a recolha de dados qualitativos através 

de observação direta e com a realização entrevistas exploratórias durante as idas ao 

terreno.  

De seguida foi realizado um grupo focal com um conjunto de parceiros/clientes 

do projeto DNT, constituído por presidentes de junta, dirigentes associativos e 

representantes de empresas privadas. O motivo pelo qual o grupo focal foi organizado 

nesta fase prende-se com a estrutura do estágio curricular, que nesta altura decorria na 

CMP.  Posteriormente, o estágio passou a decorrer na Coopenafiel, onde foi possível 

continuar com a observação direta. Finalizado o estágio, procedeu-se à recolha de dados 
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quantitativos através da aplicação de inquéritos a agricultores. Por fim, retornado à análise 

qualitativa, foram realizadas entrevistas em profundidade a agricultores envolvidos no 

projeto DNT. Ao longo de toda a análise dos dados recolhidos foi garantido o anonimato 

dos participantes. 

 O recurso à observação direta justificou-se pela pouca informação disponível 

relativa ao projeto DNT e ao funcionamento da Coopenafiel. Por forma a obter uma 

compilação de informação o mais completa possível, esta técnica de recolha de dados foi 

ainda completada com análise documental, conversas informais, semiestruturadas e 

entrevistas exploratórias. A observação direta foi utilizada de modo mais amplo, 

ultrapassando a simples descrição de situações, com o objetivo de identificar os sentidos 

dos indivíduos em estudo. Este tipo de observação remete para um outro tipo – a 

observação participante. Contudo, dado que apenas recorrermos às técnicas de 

observação de dados da observação participante, desconsiderando as restantes técnicas 

utilizadas nesse tipo de metodologia, utilizaremos o termo “observação direta”. 

(Laperrière, 2003). 

 A negociação na entrada do terreno foi realizada através das boas relações que a 

CMP mantém com a Coopenafiel. Após a abertura da cooperativa para me receber 

enquanto estagiária que pretende realizar uma investigação sobre a agricultura local, foi 

conseguido o apoio da autoridade da Coopenafiel, o presidente Vitorino Ferreira, que me 

autorizou a falar com funcionários e a requerer toda a documentação necessária, 

facilitando de imediato o meu contacto com os mesmos. Quando surgiu oportunidade de 

realizar parte do estágio curricular no departamento de formação, foi possível aceder a 

mais documentação e ter contacto direto com os agricultores e clientes da cooperativa 

agrícola.  

 A investigadora optou por tomar um papel de observadora dissimulada e aberta. 

Numa primeira fase, o meu papel foi claramente apresentado a todos os indivíduos com 

quem contactei, tomando notas de forma aberta e realizando questões mais direcionadas. 

Nesta fase as notas tomadas eram centradas e seletivas e apontadas num diário de campo 

juntamente com interpretações pessoais. As dificuldades associadas a esta decisão 

remetem para a fiabilidade das informações obtidas e com a necessidade em manter, da 

minha parte, uma postura neutra face aos depoimentos, dado que com o tempo, começam 

a ser criadas determinadas relações, por vezes pessoais, com os indivíduos em estudo. 
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Durante o estágio, onde contactei com agricultores essencialmente no papel de técnica de 

formação, optei por uma postura dissimulada, onde realizei notas cursivas, breves e pouco 

elaboradas. Neste contexto as dificuldades prendem-se com questões éticas, relacionadas 

com o desconhecimento por parte dos indivíduos de que estão a ser observados e o com 

o tipo de registo realizado, o que justifica o tipo de recolha de dados (Laperrière, 2003).  

 De uma forma geral, a relação entre a observadora e os observados foi boa, dado 

o à vontade com que me desloquei no terreno e a aceitação por parte dos mesmos a todo 

os pedidos feitos da minha parte. A observação direta terminou o antes do início das 

entrevistas em profundidade, com uma duração de cerca de nove meses. Durante este 

período foi ainda possível visitar uma exploração de um agricultor associado ao projeto 

DNT.  

O principal objetivo do grupo focal passou pela recolha de informação relativa à 

relação entre a organização do DNT e a sua clientela e o recolher de propostas ou ideias 

de oportunidades de desenvolvimento da iniciativa e da agricultura do concelho. Para tal, 

foi estruturado um guião (anexo 3.b) através do qual o moderador estabelece o conjunto 

de perguntas a serem debatidas pelos participantes O papel de moderadora assumido por 

mim consistiu em facilitar o processo de discussão, tentando promover intervenções 

igualitárias e permitindo que a discussão fluísse, nunca descurando a sua função de 

mediadora (Gondim, 2003), mas evitando influenciar respostas. Nesse sentido, numa 

primeira fase da conversa foi pedido aos participantes que, juntamente com uma pequena 

apresentação sua completassem a frase “A economia ao serviço da população é…”, por 

forma a “quebrar o gelo” entre os participantes e a iniciar subtilmente a discussão. Por 

forma a recolher dados relativos aos participantes, antes do início do grupo focal foi 

pedido aos mesmos que preenchessem um inquérito anónimo com perguntas sobre o 

perfil sociodemográfico e profissional e sobre o meio pelo qual tomaram conhecimento 

da existência do projeto DNT.  

O recrutamento dos participantes foi realizado através dos meios de contacto da 

Câmara Municipal de Penafiel com informações fornecidas pela Coopenafiel.  A escolha 

dos participantes recaiu no critério de participação no projeto DNT, na qual existiu a 

tentativa de incluir parceiros atuais e antigos, por forma a recolher um conjunto de dados 

mais abrangente. Foram convidados 12 participantes, dos quais apenas 10 confirmaram 
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presença, comparecendo ao evento nove. A escolha do número recaiu sobre a crença que 

o mesmo não deve ser menos de seis nem mais que 12 (Geoffrion, 2003). 

Esta técnica de recolha de dados pode implicar um número reduzido de 

colaboradores, tendo sido no caso a investigadora a planificar, organizar (anexo 3.e), 

moderar e analisar os dados recolhidos do grupo focal (Geoffrion, 2003). Neste sentido, 

eu assumi todas as tarefas, com exceção do momento de preparação do espaço da 

atividade, a sala de reuniões do Museu Municipal de Penafiel, e do apoio logístico no 

decorrer da mesma, na qual participou uma técnica operacional da Câmara Municipal de 

Penafiel e a responsável do projeto DNT da Coopenafiel. Esta última foi ainda escolhida 

para prestar apoio através da recolha de anotações verbais e não verbais dos participantes 

do grupo focal (Oliveira, Filho e Rodrigues, 2007), dado ser a pessoa disponível mais 

qualificada para o fazer devido ao seu conhecimento sobre as temáticas e os participantes, 

embora sem qualquer tipo de conhecimento ou formação em metodologias qualitativas, 

o que resultou na recolha de mera informação verbal. Esta terá sido uma das maiores 

dificuldades na aplicação deste tipo de método de recolha de dados, juntamente com a 

inexperiência da aluna enquanto moderadora.  

 A recolha dos dados foi feita através de gravação de áudio e de imagem, autorizada 

por escrito por todos os participantes e foi estabelecido como tempo máximo de duração 

da atividade duas horas (com cerca de meia hora para a realização de um lanche 

confecionado com produtos locais (anexo 3.f). A análise da conversa foi posteriormente 

transcrita na integra e analisada com recurso ao programa Nvivo, da qual resultaram 

quinze categorias (10 categorias principais e cinco subcategorias) (anexo 2.f). 

A escolha do método de aplicação e do número de inquéritos apresenta várias 

justificações. O objetivo passa pela recolha de dados estatísticos que permitam 

caracterizar a agricultura local e a população de agricultores do concelho de Penafiel. A 

amostra escolhida para representar tal população consiste nos agricultores do concelho de 

Penafiel que frequentam a Coopenafiel, visto apresentarem as características próprias da 

população em estudo, o que nos permite obter representatividade (Beaud, 2003).  A 

Cooperativa Agrícola de Penafiel é, por excelência, um grande ponto de concentração de 

agricultores locais, do resto do Vale do Sousa e de outras regiões próximas, tal como 

indivíduos que não apresentam qualquer tipo de ligação à agricultura, mas que procuram 
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os serviços, muitas vezes exclusivos e gratuitos, oferecidos por esta casa tais como o 

gabinete de formação, ou determinados produtos da loja agrícola.   

Por forma a garantir que as características da população estavam representadas na 

amostra estabelecemos como critério inquirir somente a) agricultores que b) tenham o seu 

assento de lavoura6 no concelho de Penafiel, mesmo que a sua atividade agrícola se 

expanda para outras regiões, independentemente do seu tipo de produção ou área de 

exploração. Por forma a reduzir o erro de amostragem7 foi escolhida uma amostra não 

probabilística acidental, isto é, a escolha dos inquiridos foi realizada de forma aleatória 

dado que apenas “amostras que se reclamam do acaso podem, por definição, dar lugar a 

uma generalização apoiando-se em princípios dos cálculos das probabilidades” (Beaud, 

p.210, 2003). Embora o tipo de amostra escolhida - não probabilistas do tipo acidental – 

seja a que  oferece menores garantias - , dado que se se considerar por tiragem ao acaso 

qualquer indivíduo que se apresente primeiramente em determinado lugar, corremos o 

risco de estar condicionados pela geografia do espaço, ou seja, inquirir indivíduos que 

pouco podem ter em comum com a população em estudo simplesmente porque estavam 

“no sítio errado à hora errada”  , os critérios apresentados anteriormente reduzem também 

aqui as incertezas associadas ao tipo de amostra. 

A aplicação dos inquéritos demorou quatro dias, distribuídos ao longo de duas 

semanas numa sala cedida pela Coopenafiel. O inquérito aplicado beneficiou da 

participação no projeto “Pontes entre a Agricultura Biológica e Agricultura Familiar”, um 

projeto coordenado pelo Instituto Politécnico de Viseu, em parceria com a Faculdade de 

Letras e a Faculdade de ciências da universidade do Porto. Deste modo, o inquérito 

aplicado só foi parcialmente usado na tese, como se indica no formulário do inquérito 

(anexo 2). 

O número de inquéritos foi escolhido com base na crença de que quanto mais 

homogénea for a população mais a amostra pode ser de tamanho reduzido. (Beaud, 2003). 

Outra justificação remete para Simon e Schill (1984) que afirmam que para uma 

população de 10 000 indivíduos, 28 inquéritos conferem um grau de 95% de certeza de 

                                                           

6 Exploração onde são guardados os meios de produção (alfaias, produtos, etc.) 
7 Erro associado ao facto de se estudar somente uma parcela da população em estudo com o objetivo de 

conhecer a totalidade da mesma. (Beaud, 2003) 
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que na amostra se encontram representadas todas as caraterísticas que são partilhadas pelo 

menos por 10% da população. 

As maiores dificuldades sentidas na aplicação do inquérito são referentes à 

imagem que os agricultores apresentam sobre si próprios. Muitos afirmavam não serem 

“agricultores a sério”, que a agricultura “é só uma brincadeira” (notas de observação), o 

que levava a recusarem responder ao inquérito, embora após a insistência e, em alguns 

casos, a familiaridade com a investigadora, acediam responder ao mesmo. 

Todos os dados foram posteriormente analisados através do programa SPSS, 

(correlações Spearman, V de Cramer e Teste de Mann-Whitney), de onde resultaram 

cinco dimensões de variáveis: a) perfil sociodemográfico (sexo, idade, agregado familiar, 

localidade, escolaridade do próprio, do cônjuge, do pai e da mãe); b) estatuto 

socioeconómico (profissão, classe social do individuo e classe social de origem, 

rendimento mensal do agregado familiar, origem do rendimento não proveniente da 

agricultura); c) relação com a agricultura familiar (agricultor a tempo inteiro, cônjuge 

agricultor a tempo inteiro, ambos trabalham na exploração, familiares a trabalhar na 

exploração, pai era agricultor e mãe era agricultora, salário agricultura, percentagem de 

rendimento que vem da agricultura), d) caraterização da agricultura praticada (local da 

exploração, área explorada, propriedade da exploração, número de parcelas exploração, 

nº de parcelas cultivadas, motivos para não cultivar restantes parcelas, destino da 

produção, local de venda, percentagem da produção agrícola vendida, coleta, situação 

jurídica exploração,), e por fim e) relação com o cooperativismo (sócio de uma 

cooperativa, interesse em tornar-se sócio de uma cooperativa). 

Quanto à realização das entrevistas, estas eram de tipo semidiretivo, seguindo um 

conjunto de pergunta estipuladas num guião (anexo 3.c) cujo o desenvolvimento segue o 

fluxo da própria conversa, na qual o entrevistado tinha alguma liberdade de resposta, seja 

no tipo de discurso seja na escolha da ordem de ideias e onde o entrevistador não segue 

estritamente a ordem definidas das perguntas (Quivy e Campenhoudt, 2013). O objetivo 

passou por obter dados sobre o projeto DNT (nomeadamente sobre o seu funcionamento; 

como é perspetivado pelos participantes, compreender a ligação dos entrevistados ao 

mesmo, o contexto em que se insere e se é um programa socialmente inovador) bem como 

compreender a ligação dos entrevistados com o mundo agrícola e o tipo de agricultura 
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que realizam (vendas, produção, mão-de-obra), recolhendo informações relativas à 

possível aproximação à economia popular e à agricultura familiar.  

A profundidade da informação recolhida permitiu obter uma enorme riqueza de 

informação que ajuda a explicitar e a compreender o universo dos entrevistados. O 

método de recolha dos dados consistiu na gravação autorizada das entrevistas (anexo 3.d), 

as quais foram parcialmente transcritas, por forma a depurar o texto de redundâncias e 

digressões sem ligação à linha de investigação (Savoie-Zajc, 2003).  

Foram realizadas sete entrevistas a agricultores que participaram ou participam do 

projeto “Da Nossa Terra” num espaço de tempo de três dia, ao longo de uma semana, 

numa sala cedida pela Coopenafiel. Contam com uma duração mínima de 27 minutos e 

máxima de 56 minutos. Colocar o entrevistado confortável e fazer com o mesmo falasse 

abertamente sobre determinado tema foi uma das dificuldades sentidas, dado que a 

entrevista envolvia perguntas relacionadas com o funcionamento da Coopenafiel, local 

onde decorria a conversa. Contudo, tal dificuldade foi facilmente ultrapassada dada a 

familiaridade, obtida através da realização do estágio, entre entrevistado e investigadora. 

Uma segunda dificuldade prende-se à baixa literacia de alguns entrevistados o que 

implicava repetir múltiplas vezes a pergunta, por forma a guiar a entrevista, e ajustar o 

discurso ao agricultor. Por fim, talvez a maior obstáculo tenha sido o agendar das 

entrevistas dado que não existia uma noção certa de quem seriam os agricultores 

envolvidos no DNT e que apenas dois contactos da cooperativa se mostraram disponíveis 

para o fazer. 

Das entrevistas posteriormente transcritas e analisadas através do programa Nvivo 

resultaram 18 categorias principais que juntamente com as subcategorias perfazem um 

total de 90 categorias (anexo 2.e). 

3.2. Contextualização geográfica e caracterização económica da Região 

do Vale do Sousa e do concelho de Penafiel 

O Vale do Sousa pertence à sub-região do Tâmega, na zona norte de Portugal, que 

integra seis concelhos: Castelo de Paiva, Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira, Paredes 

e Penafiel, todos eles localizados no distrito do Porto, à exceção de Castelo de Paiva.  

Num total de 144 freguesias, reside nesta região 9% (339.616) da população do Norte de 

Portugal, o que se traduz numa densidade populacional de 442,9 habitantes por km2, 
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muito acima da média do Norte (177 hab./Km2).  (valsousa, s/d). 

 Enquanto área de transição entre o interior do norte de Portugal e a Área 

Metropolitana do Porto, é caracterizado pelo território ondulado situado acima dos 200 m 

de altitude, embora o ponto mais elevado, situado em Castelo de Paiva, não ultrapasse os 

690 m. Deve o seu nome ao afluente do rio Douro, de 51 km, que penetra as suas verdes 

terras, numa paisagem na qual se vislumbram recorrentemente campos e hortas agrícolas. 

Os solos graníticos desta região, férteis e ricos em água, são propícios à exploração 

agrícola intensiva, em especial de vinho verde, fazendo este vale parte da região 

demarcada, desde de 1908, do vinho verde, tradicionalmente conhecida como Entre 

Douro e Minho. A sub-região do Sousa é caracterizada pelo clima ameno de amplitudes 

térmicas e pluviosidade baixas e pelos poucos dias de forte calor no verão e embora não 

esteja diretamente exposta à influência atlântica, é possível sentir tal influência dado o 

baixo relevo do território. (Almeida, 1986; Vinhoverde, s/d). 

Relativamente à edificação das terras do Sousa, esta vai proliferando juntamente 

com as vias de comunicação, sendo a infraestrutura rodoviária condição suficiente para 

tal, resultando numa urbanização difusa que origina povoamentos mais ou menos 

dispersos (Sousa, 2011). 

Embora não existam dados específicos sobre o Vale do Sousa, na região Entre 

Douro e Minho como principais culturas temporárias, de acordo com os Censos Agrícolas 

de 2009 (INE, 2011), destacam-se os prados e culturas forrageiras e os cereais para grão, 

enquanto nas culturas permanentes saltam à vista as produções de frutos frescos 

(principalmente macieiras e cerejeiras) e, especialmente, de frutos subtropicais, sendo 

esta a principal região a principal responsável, a nível nacional, pela produção deste 

último tipo de cultura. Segundo a mesma fonte, é nesta região que reside 19% de toda a 

população agrícola familiar do país, sendo o território com maior concentração tipo de 

população juntamente com Trás-os-Montes que apresenta a mesma percentagem. Em 

apenas dez anos, a população de Entre Douro e Minho diminuiu cera de 39%. 

  O concelho de Penafiel, delimitado a norte pelos concelhos vizinhos de Amarante 

e Lousada, a leste por Marco de Canaveses, a sul por Castelo de Paiva e a Oeste por 

Gondomar e Paredes, conta com uma densidade populacional de 335 habitantes por km2, 

numa área total de 212,82 km2 que alberga cerca de 71 641 habitantes, dos quais 36895 

pertencem ao sexo feminino e 34795 ao sexo masculino. Um total de vinte e oito 
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freguesias, agregadas de acordo com a lei nº22/2012 de 30 de maio, compõem este 

concelho8 (CLASP, 2014; CMP, s/d, INE, s/d). À imagem do restante Vale do Sousa, a 

paisagem deste concelho incluí terras fundas e verdes, bastante irrigadas e rodeadas por 

ramadas e novos vinhedos, sendo ainda possível observar manchas florestais de pinheiros 

e eucaliptos (CMP, s/d). 

Analisando a sua população, a principal faixa etária do concelho é constituída pelos 

cidadãos entre os 40 e os 44 anos, seguida dos indivíduos entre os 45-49 e os de 35-39 

anos. Neste concelho o peso da população mais jovem (até aos 25 anos) é maior do que a 

população idosa (a partir dos 65 anos). Contudo, embora a taxa de natalidade e de 

mortalidade sejam, respetivamente, maior e menor do que a média nacional, e se verifique 

um crescimento positivo da população, a taxa de natalidade tem vindo a decrescer e a 

esperança média de vida a aumentar, o que indica que o concelho de Penafiel tenderá a 

tornar-se mais envelhecido, seguindo o padrão nacional (CLASP, 2014). 

A cidade de Penafiel situa-se a uma distância de 35 km da cidade do Porto, principal 

centro urbano de toda a região do norte do país, e dispõe de um conjunto importante de 

acessibilidades, dada a sua proximidade às autoestradas A41 e A11, tal como a diversas 

estradas nacionais (EN 15, 106 e 312). No plano eleitoral está ainda prevista uma futura 

ligação ao IC 35. A linda ferroviária do Douro tem paragens em três pontos do concelho: 

a estação de Penafiel, muito próxima do centro da capital concelhia; e os apeadeiros de 

Irivo e Bustelo que permitem a deslocação direta de indivíduos entre as cidades do Porto 

e da Régua. Relativamente à rede de autocarros e ao acesso a táxis, estas concentram-se 

essencialmente no centro da cidade de Penafiel, com ligações para as diversas freguesias 

de Penafiel, tal como para outros concelhos e com acesso à rede de autocarros Expresso, 

com ligações diretas para outras localidades do país, como Vila Real ou Guarda. (CLASP, 

2014). 

Analisando a mobilidade pedonal dos habitantes do município, verifica-se que a 

população que se desloca para fora do mesmo para trabalhar ou estudar é maior do que 

aquela que entra no território pelos mesmos motivos, dado superior à região do Tâmega 

(10,71%), à região do Norte de Portugal (2,49%) e a nível nacional (0,75%) (INE, s/d; 

CLASP,2014). A proximidade, já referida, à cidade do porto é uma das possíveis 

                                                           

8 Freguesias: Abragão, Boelhe, Bustelo, Cabeça Santa, Canelas, Capela, Castelões, Croca, Duas Igrejas, Eja, Fonte Arcada, Galegos, 

Guilhufe e Urrô, Irivo, Lagares e Figueira, Luzim e Vila Cova, Oldrões, Paço de Sousa, Penafiel, Peroselo, Rans, Rio de Moinhos, 

Rio Mau, S. Mamede de Recezinhos, S. Martinho de Recezinhos, Sebolido, Termas de São Vicente e Valpedre 
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explicações, quer dado o conjunto de ofertas sociais e académicas que dispõe a cidade 

litoral quer pelas oportunidades de emprego que oferece. 

Segundo dados do ano de 2014, da população que se encontra a trabalhar no 

concelho de Penafiel, 54% encontra-se empregada em três setores económicos, 

coincidentes com os principais setores da economia Portuguesa: indústrias 

transformadoras (23,30%), coincidente com o valor nacional, (principalmente indústria 

do vestuário, 50,97% contra os 16,95% a nível nacional), construção (21,75%), superior 

à percentagem do país, e comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos 

(9,41%), contra os 11,95% a nível nacional.  

Analisando os dados da população empregada segundo o grupo etário e o nível de 

escolaridade, a faixa etária com valores mais elevados é a dos 35-39 anos (15%), seguida 

da faixa entre os 30-34 anos (13,9%), verificando-se uma correspondência com os valores 

de Portugal Continental (14,7% e 13,9%). (CLASP, 2014). 

Relativamente aos níveis de escolaridade destacam-se o ensino básico (67,16%) 

seguido do ensino secundário (18,76%), embora estes valores contrastem com os 

nacionais, pois ainda que o ensino básico se destaque, igualmente, como o principal nível 

escolar dos portugueses, existe alguma disparidade (46,3%), sendo que o grupo seguinte 

refere aos cidadãos com ensino superior completo (26,03%). Como tal, é possível 

concluir que a escolaridade neste concelho é inferior à média nacional. (CLASP, 2014). 

Figura 3 – Mapa do Concelho de Penafiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Penafiel 
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 Encontravam-se no desemprego, no mês de março de 2018, 3150 pessoas em 

Penafiel, valor muito próximo da média do ano de 2017 (3692). Em 2016 a percentagem 

anual de desemprego do município fixou-se 9,2 % (PORDATA, s/d). No ano de 2014, 

existiam mais homens no desemprego (51%) do que mulheres (49%), embora a diferença 

não seja relevante. Como principais faixas etárias desempregadas no concelho constam 

os indivíduos entre os 35-44 anos (46%) e os indivíduos com 55 ou mais anos (20%). 

Relativamente ao nível escolaridade, os indivíduos com apenas o 1º ciclo básico 

concluído são os que encontram maiores dificuldades em encontrar emprego (31%), 

seguidos dos cidadãos com a escolaridade completa ao nível do ensino secundário (20%). 

(CLASP,2014). 

 Relativamente à atividade agrícola no município, são poucos os dados existentes. 

Da população residente no concelho, 12,21% trabalha na fileira económica da 

Agroindústria (CLASP, 2014)). De acordo com INE (s/d), em 2009 existiam 1493 

explorações agrícolas no concelho de Penafiel, 9% das explorações da sub-região do 

Tâmega e 3% na região de Entre Douro e Minho, destas 537 especializadas em vegetais, 

58 em animais e 898 tratavam-se de explorações mistas. Cada exploração agrícola utiliza, 

em média, 2,57 blocos de superfície agrícola e a SAU deste território é de 3 283 ha, 

correspondendo a 1,5 % da SAU da região de Entre Douro e Minho (INE, s/d; INE, 2011). 

3.3. Pelouro do Desenvolvimento Rural da Câmara Municipal de Penafiel 

O pelouro do Desenvolvimento Rural foi criado em 2009 graças à necessidade que 

a câmara municipal de Penafiel sentiu em apoiar os agricultores do concelho, dada a 

importância da atividade agrícola, que já foi uma das mais importantes do concelho 

(anónimo, s/d), sendo que, em 2014, 12,21% da população ativa a residir no concelho 

trabalhava na agroindústria (CLASP, 2014). A CMP pretende, assim, “desenvolver a 

agricultura do concelho, desmistificar a profissão do agricultor e incentivar o aumento do 

número de produtores, bem como da respetiva área de produção” (Oliveira, 2012). 

O regulamento “Semear Penafiel”, enquanto primeira grande iniciativa do novo 

pelouro, foi aprovado pela CMP em maio de 2011, e visa a criação de um projeto, com o 

mesmo nome, e engloba todas as medidas de desenvolvimento e promoção da agricultura 

no concelho (Oliveira, 2012; CMP, 2011). Este regulamento apresenta como princípios 

básicos: 1) o incentivo à produção em modo biológico e o combate ao abandono das terras 

agrícolas; e 2) o reconhecer das potencialidades do concelho de Penafiel no que toca à 
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qualidade do solo para a agricultura, e da agricultura enquanto atividade económica com 

forte impacto social, ambiental de ocupação do espaço rural. Engloba ainda a regulação 

de  iniciativas de apoio estratégico ao desenvolvimento agrário local, como a atribuição 

de apoios financeiros a produções agrícolas biológicas; a criação de parcerias para o 

desenvolvimento local; e o funcionamento de uma feira de produtos agrícolas biológicos.  

São ainda fixadas as normas de regulação dos contratos de cedências para a utilização 

agrícola, no âmbito da iniciativa “Banco de Terras Municipal”. Como beneficiários 

principais desta última iniciativa, encontram-se os desempregados e /ou famílias com 

poucos recursos económicos ou, ainda que numa vertente de formativa, jovens e adultos. 

(CMP, 2011). 

Relativamente ao projeto “Semear Penafiel”, de acordo com Oliveira (2012, p. 65), este 

visa igualmente a  

- “Promoção de iniciativas junto dos consumidores e retalhistas que visem despertar a 

sensibilidade para o desenvolvimento da agricultura no concelho e para a necessidade de consumir 

produtos frescos locais; 

- Apoio à realização de feiras rurais nas diversas freguesias do concelho que pretendam fazer, 

desde que o objetivo seja a venda direta ao público dos produtos colhidos da atividade agrícola.” 

 São realizadas e integradas neste projeto as iniciativas de “Apoio à agricultura 

biológica”, filho do projeto “Semear Penafiel”, iniciado em 2011, direcionado para os 

agricultores que pretendam alterar as suas produções para modo biológico, através do 

apoio à formação no âmbito da agricultura biológica (comparticipando até 50% do valor 

de inscrição) e os custos de certificação da produção; “Hortas na Escola”, criado em 

novembro de 2011, cujo o objetivo passa pela sensibilização de crianças do 1º ciclo do 

ensino básico para a sustentabilidade ambiental, para a poupança de recursos naturais e 

para a importância da agricultura; “Banco Municipal de Terras”, que também em 2011 

procurava facilitar o acesso a terras para cultivo agrícola a indivíduos que pretendiam 

enveredar nesta área económica, através da cedência de terras por parte de proprietários 

de terrenos; Marca “Da Nossa Terra”, lançada em 2012,  que engloba todos os produtos 

produzidos em Penafiel, desde legumes, fruta, vinhos e produtos transformados; e a Loja 

de Produtos locais e regionais “Da Nossa Terra”, localizada, em 2012, no centro da cidade 

que procurou ser mais um posto de venda para os agricultores e artesãos locais (Oliveira, 

2012). 
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3.4. Coopenafiel – Cooperativa Agrícola de Penafiel 

A Coopenafiel – Cooperativa agrícola de Penafiel, C.R.L, sediada no Largo da 

Devesa nº130, cidade de Penafiel, resulta do antigo Grémio da Lavoura de Penafiel que 

nasce com a designação de cooperativa no dia 4 de setembro de 1976, vendo os seus 

estatutos aprovados de acordo com a legislação vigente à data para associações de âmbito 

agrícola, transformadas em sociedades anónimas de responsabilidade limitada. Nos seus 

estatutos define-se como cooperativa polivalente do ramo agrícola, cuja a área social se 

circunscreve ao concelho de Penafiel. Desde de 1990 que funciona em novas instalações, 

com uma área coberta de 1500 𝑚2, embora ainda detenham as antigas instalações que 

alugam como espaços comerciais, de modo a obter uma fonte de rendimento extra, útil 

ao funcionamento da cooperativa.  

Em 1984, com a alteração de estatutos, foram criadas a secção de Produtores de 

Leite e a Secção de Aprovisionamento e Colocação de Produtos, ás quais se juntam em 

1988 a secção de Gestão e Contabilidade Agrícola, que tem por base o apoio às questões 

contabilísticas e legais dos associados, e a secção de Agrupamento de Defesa Sanitária, 

que atua no controlo higiénico-sanitário. Por fim, em 1995 é criado o gabinete de 

formação profissional, cujo objetivo passa pela atualização e renovação do tecido 

empresarial agrícola. Atualmente, a Coopenafiel conta com oito secções criadas em 

assembleia geral, que envolvem as áreas da pecuária, a floresta e a política agrária, das 

quais se mantêm ativas a contabilidade, a formação e o agrupamento de Defesa Sanitária, 

atualmente com a designação de O.P.P – Organização de Produtores Pecuários. Todas as 

secções existentes, de acordo com os estatutos, contam com regulamentos internos e 

organização contabilística própria para que as atividades e resultados por elas obtidos 

sejam de fácil escrutínio.  

Embora esta cooperativa agrícola não apresente nenhuma definição formal da sua 

missão, de acordo com alguns documentos disponibilizados esta passa pelo 

desenvolvimento de ações 

 “no sentido de ajudar o concelho predominantemente agrícola, com muito potencial, incentivando 

o comércio de produtos frescos, hortofrutícolas, estimulando a empregabilidade no setor, ajudando e 

apoiando o empreendedorismo, motivando os desempregados detentores e terrenos rurais a explorar e criar 

riqueza”. (Coopenafiel, s/d). 

A Coopenafiel é ainda uma das principais responsáveis comunicação de informação ao 

agricultor, organizando com frequência sessões de esclarecimento sobre diversos temas. 
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Atualmente a Coopenafiel conta com 16 funcionários, todos eles assalariados e a 

generalidade não apresenta uma ligação direta à produção agrícola. Apenas quatro são 

cooperantes da empresa. A principal fonte de receita da mesma é a loja de produtos 

agrícolas, seguida dos restantes serviços (contabilidade, veterinária, formação), o projeto 

“Da Nossa Terra” (DNT) e o aluguer da sede da Coopenafiel, arrendada para lojas. A 

Cooperativa Agrícola de Penafiel oferece ainda um serviço de apoio a candidaturas para 

subsídios e projetos agrícolas.  

 O modo de entrar como cooperante na Coopenafiel passa pelo pagamento mínimo 

de 20 títulos de capital (100 €) aos quais se adicionam o pagamento de outros 20 títulos, 

por secção, para que o cooperante possa usufruir dos serviços oferecidos por cada secção, 

embora não seja necessário estar associado para comprar produtos na loja, participar em 

formações, participar no projeto DNT ou recorrer aos serviços de apoio a candidaturas ou 

de contabilidade. O pagamento da inscrição deve ser realizado ao longo de um período 

máximo de 2 anos até 5 prestações iguais. Devem ainda ser respeitadas um conjunto de 

regras para se ser admitido: exercer atividade agrícola, agropecuária ou floresta ou estar 

a ela diretamente relacionado ou a explorações que se encontrem na área geográfica da 

cooperativa; o indivíduo não pode estar associado a outra cooperativa agrícola a título da 

mesma exploração; não pode desenvolver atividade comercial na área de ação da 

cooperativa. Os seus direitos têm por base a autogestão democrática e transparente da 

empresa, tal como tomar parte dos excedentes da mesma. Os deveres principais passam 

pelo exercer os seus direitos de gestão democrática; ficar afetos à cooperativa dois 

exercícios consecutivos; não realizar atividades concorrenciais com as que sejam objeto 

principal da cooperativa; entregar na cooperativa os produtos resultantes da sua 

exploração sempre que a cooperativa o solicite; tal como adquiri na cooperativa todos os 

produtos e equipamentos necessários ao desenvolvimento da sua atividade. (Coopenafiel, 

2018). De acordo com a base de dados da Coopenafiel, encontram-se inscritos como 

cooperantes 733 indivíduos, embora, de acordo com os funcionários, a mesma lista 

encontra-se desatualizada à algum tempo.  

O projeto PROVE e o projeto DNT são duas atividades desenvolvidas, ao longo do 

tempo, pela Coopenafiel. O projeto PROVE, anterior ao DNT (2010) consiste numa 

metodologia de intervenção na qual um conjunto de agricultores locais se organiza para 

a criação e abastecimento de cabazes semanais que devem respeitar um conjunto de 

regras: cada cabaz deve conter um conjunto de legumes suficientes para a confeção de 
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uma sopa e para o acompanhamento de pratos principais, tal como fruta, durante uma 

semana para uma família de 4 pessoas. O cabaz deve pesar entre 7-8 kilos e a disposição 

dos produtos deve ser apelativa e colorida. O preço inicial por cabaz completo rondava 

os 10€, embora alguns consumidores tivessem preferência por apenas meio cabaz, com o 

custo de 7,50€. Os consumidores poderiam inscrever-se através da internet ou pelo 

telefone, sendo que no ato da inscrição deveriam comprar o cesto do cabaz (de vime feito 

numa loja de cestarias em Lousada) com o custo de aproximadamente de 15€). Num 

segundo momento os consumidores deveriam dirigir-se ao ponto de recolha PROVE (no 

caso decorria na Coopenafiel), onde a compra era rececionada por dois dos cinco 

agricultores envolvidos no projeto (três de agricultura convencional e dois de agricultura 

biológica). Segundo a responsável da Coopenafiel pelo projeto, Engª Zootécnica Maria 

José Mota, o grupo de consumidores PROVE era maioritariamente constituído por 

indivíduos de nível socioeconómico e educacional elevado (professores, médicos, entre 

outros.), que vivem em apartamentos e não dispõe de muito tempo livre. No pico de 

funcionamento do projeto cada agricultor conseguiria retirar em média, 100 € por mês, 

com um envolvimento de cerca de 12/13 consumidores. 

3.5. Projeto “Da Nossa Terra” 

O sucesso da iniciativa “Apoio à agricultura biológica”, verificado através da 

procura da mesma por novos produtores e pela dinamização da cidade, levou a CMP a 

intervir, igualmente, na agricultura convencional através do projeto “Da Nossa Terra”, 

numa parceria entre a Coopenafiel – Cooperativa Agrícola de Penafiel e a DRAPN 

(Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte). Este projeto, com início em março 

de 2012, é caracterizado pela comercialização de produtos produzidos localmente, 

incluindo hortícolas, frutícolas, vinho, produtos transformados ou artesanato, sob a alçada 

da já referida marca “DNT, pela Coopenafiel (Mota, 2013). De acordo com um 

informante privilegiado da Câmara Municipal de Penafiel, desde o início do projeto que 

o seu principal objetivo passa  

“pela sensibilização da comunidade para a importância de consumir o que é produzido localmente, 

em vez de optarem por produtos que percorrem milhares de quilómetros ate chegarem às prateleiras 

do supermercado”. (Comunicação pessoal, 2018) 

 Contudo, de acordo com a comunicação social local, o projeto apresenta ainda como 

objetivos: 
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- “Apoiar e estimular a produção dos produtores agrícolas do concelho, pela via do apoio ao 

escoamento dos produtos, pela promoção e pelo consumo de produtos locais frescos”. (Jornal “A 

verdade”, 2013) 

- Oferecer “apoio técnico quer pela cooperativa, quer pela DRAPN [por forma a existir] um maior 

controlo de qualidade dos produtos, redobrando as exigências e a qualidade dos produtos”. (Jornal 

“A verdade”, 2012); 

- “Fidelizar o consumidor com a marca “Da Nossa Terra”” (idem). 

 O projeto foi iniciado através de um piloto que englobou três juntas de freguesia que, 

durante três meses, aceitaram o desafio de abastecer as cantinas das escolas primárias sob 

a sua responsabilidade com produtos, essencialmente hortofrutícolas, produzidos 

localmente. De acordo com o funcionário da cooperativa agrícola, A, os agricultores do 

projeto caracterizam-se por disporem de uma área de cultivo (1- 2,5 ha) e de uma 

capacidade de produção consideráveis, embora de pequena dimensão quando comparados 

com as grandes produções do sul do país. Desta forma, embora se insiram no âmbito da 

agricultura familiar, estes agricultores não se inserem no grupo de agricultores que apenas 

dispõe da sua horta e que consome maior parte da sua produção. De volta ao projeto 

piloto, este foi tão bem-sucedido que, no final do ano letivo 2011/2012, a iniciativa 

contava já com um total de sete cantinas escolares, duas associações de Desenvolvimento 

Local e, ainda, a Cantina Municipal. Previa-se que, no ano letivo seguinte, passassem a 

ser fornecidas mais dez cantinas escolares e quatro associações de desenvolvimento local.  

(Oliveira, 2012). De acordo com informações do Jornal “A verdade” (2013), a vereadora 

Susana Oliveira anunciava que já eram abastecidas à data (fevereiro de 2013), treze 

cantinas escolares em todo o concelho.  

O projeto conta ainda com uma pequena banca no espaço da cooperativa agrícola 

de Penafiel, onde são expostos os hortofrutícolas frescos e locais. Às associações e 

entidades públicas, juntaram-se ao projeto retalhistas e comerciantes locais. Para além do 

Intermarché, também a cadeia de mercearias local “Pedros” aceitou este desafio (anexo 

4.a). São ainda vendidos os restantes produtos que o projeto engloba, como bolachas, 

compotas, mel, artesanato e por vezes vinho, na Loja do Museu Municipal de Penafiel.  

O projeto “Da Nossa Terra” contou ainda com uma loja, com o mesmo nome, de produtos 

locais e regionais, localizada perto do posto de turismo, no centro histórico de Penafiel, 

inaugurada em maio de 2012. A loja, de gestão privada, resultou de uma tentativa de dar 

resposta, não só à procura turística, mas igualmente aos locais que procuravam por este 

tipo de produtos (Oliveira, 2012).  
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O funcionamento do DNT processa-se da seguinte forma:  as juntas de freguesia, 

enquanto responsáveis pela gestão das cantinas escolares, todas as semanas realizam o 

pedido de produtos, de acordo com as orientações do nutricionista da câmara municipal 

(anexo 4.b), à Coopenafiel. Contudo, por vezes a cooperativa não consegue fornecer todos 

os produtos pedidos, seja porque determinado produto não é produzido localmente (como 

é o caso da cenoura, que devido ao tipo de solo da região, não apresenta a qualidade 

necessária para comercialização), seja porque o preço indicado pelos agricultores não é 

convidativo, por vezes muito elevado face aos valores estipulados pelo mercado 

abastecedor, que funciona como orientador de preços.  

Após realizado o pedido das encomendas por partes dos clientes do projeto, a 

cooperativa realiza os pedidos de guias de transporte para as encomendas dos 

fornecedores. Os produtores, no dia da entrega dos produtos aos clientes do “Da Nossa 

Terra”, descarregam na Coopenafiel os seus produtos, por volta das 8h30-9h da manhã, 

por forma a que os mesmos sigam frescos para o seu destino. Quando é necessário 

recorrer a produtores externos, os produtos ficam até ao máximo de uma semana na arca 

frigorífica. As entregas são realizadas em determinados dias da semana (atualmente 

realizam-se às Segundas, Terças e Sextas-feiras). Desta forma, conseguem reduzir custos, 

visto que abastecem várias clientes ao mesmo tempo, pois, por vezes, há escolas com 

apenas vinte alunos, o que resulta em contas de apenas 30€ por mês. 

Como referido anteriormente, para a cooperativa conseguir fazer face aos custos 

que o projeto implica (deslocações, carrinhas, etc.) cobram sempre uma margem 

relativamente ao preço dos fornecedores. Quanto aos produtos locais, a média varia entre 

os 20%-25%, e 35%-40% quanto aos produtos oriundos do mercado ou de outras 

cooperativas. 

4. – Da terra para o papel: análise de uma comunidade de 

raízes campestres  

4.1. A agricultura em Penafiel: pessoas e explorações 

 Do total dos 30 inquiridos, a esmagadora maioria é do sexo masculino, casado e 

75% tem idade igual ou superior a 56 anos. A principal localidade de residência dos 

mesmos é Croca, seguida de São Mamede de Recezinhos, ambas no concelho de Penafiel. 
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Por fim a média de agregado familiar apresenta como média dois e valor mínimo e 

máximo de, respetivamente, um e seis. 

Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica dos inquiridos 

 N =30 % 

Sexo  

Masculino 27 90 

Feminino 3 10 

Estado Civil  

Solteiro 1 3,.3 

União de facto 0   0 

Casado 28 93,3 

Divorciado/separado   0 0 

Viúvo 1 3,3 

Idade   
Entre 33 e 56 anos 8 26, 6 

57 e 66 anos 10 33,3 

67 a 80 anos 10 33,3 

Maior ou igual a 81 2 6,6 

Media etária 63 

Localidade  
Penafiel 2 6,7 

Abragão 1 3,3 

Boelhe 1 3,3 

Bustelo 1 3,3 

Cabeça Santa 2 6,7 

Castelões 1 3,3 

Croca 6 20,0 

Duas igrejas 2 6,7 

Galegos 2 6,7 

Lagares e Figueiras 1 3,3 

Luzim e Vila Cova 1 3,3 

Peroselo 1 3,3 

Rans 1 3,3 

São Mamede de Recezinhos 5 16,7 

Valependre 1 3,3 

Outra região 2 6,7 

Média do Agregado familiar 2 

Fonte: Elaboração própria 

Quanto à escolaridade 50% dos inquiridos tem uma escolaridade menor ou igual à 4ª 

classe do ensino primário. As associações entre as escolaridades inquirido, cônjuge, pai 

e mãe são positivas, o que nos leva a concluir que à medida que a escolaridade de qualquer 

dos indivíduos em estudo sobe também a escolaridade de qualquer um dos outros sobe 9 

(anexo 5).Verifica-se uma diminuição no número de inquiridos que não sabe ler 

                                                           

9 Tabelas referente aos dados estatísticos seguem em anexo 
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relativamente aos seus pais (um decréscimo médio de 17,25%), que os valores relativos 

à quarta classe entre gerações permanecem idênticos (um ligeiro aumento médio de 

8,65%) e que existe um aumento relevante ao nível do terceiro ciclo e do ensino 

secundário (respetivamente, diferenças de valor médio de 6,9% e 10,9%). Confirma-se 

uma desigualdade de escolaridades entre géneros, com as mães dos inquiridos com 

valores mais elevados nos níveis mais baixos e com valores reduzidos nos níveis escolares 

mais avançados. 

Tabela 2- Escolaridade do inquirido, do cônjuge, pai e mãe do mesmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Quanto à segunda dimensão de variáveis de acordo com os dados, os inquiridos 

destacam-se, relativamente ao cônjuge, enquanto agricultores qualificados (diferença de 

6,3%) e como trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e vendedores (13,3% de 

diferença), enquanto os cônjuges se encontram em vantagem enquanto especialistas das 

atividades intelectuais e científicas (12,2% de diferença) e nos trabalhadores qualificados 

da indústria (18,5%). Em ambos os grupos, a principal profissão é a de trabalhador não 

qualificado. Maior parte dos indivíduos de ambos os grupos é reformado ou está 

empregado. A maioria dos inquiridos é trabalhador por conta de outrem (43,3%) ou 

trabalhador por conta própria (36,7%). Relativamente à condição perante o trabalho 

foram consideradas como domésticas duas das agricultoras inquiridas pois, embora 

também realizem trabalho agrícola enquanto profissão, não foram consideradas 

 Inquirido (n=29) Pai 

(n=29) 

Mãe 

(n=29) 

Cônjuge 

(n=28) 

Nível de Escolaridade n % n % n % n % 

Não sabe ler nem escrever 2 6,9 6 20,7 8 27,6 1 3,6 

Sabe ler e escrever 0 - 2 6,7 3 10,3 0 - 

1ª classe 0 - 0 - 1 3,4 1 3,6 

2ª classe 0 - 1 3,4 0 - 0 - 

3ª classe 1 3,4 3 10,3 4 13,8 3 10,7 

4ª classe 13 44,8 14 48,3 9 31,0 9 32,1 

2º ciclo 2 6,9 1 3,4 1 3,4 6 21,4 

3º ciclo 4 13,8 0 - 2 6,9 1 3,6 

Secundário 4 13,8 1 3,4 1 3,4 2 7,1 

Bacharelato 1 3,4 0 0,0 0 - 5 17,9 

Licenciatura 1 3,4 1 3,4 0 - 0 - 

Mestrado 1 3,4 0 - 0 - 0 - 

Doutoramento/Pos Doc 0 - 0 - 0 - 0 - 
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empregadas dado que não realizam vendas.  Relativamente aos cônjuges, foram 

identificadas como doméstico/a os indivíduos identificados como tal pelos inquiridos, tal 

como os que não são reformados nem apresentam atividade profissional. 

Tabela 3 - Profissão, condição perante o trabalho e situação na profissão do inquirido e do 

cônjuge 

Fonte: Elaboração própria 

Podemos ainda verificar que quanto maior a escolaridade destes do inquirido, do cônjuge, 

do pai e da mãe do mesmo, maior a tendência para o inquirido apresentar uma profissão 

superior (anexo 5).  

                                                           

10 Não foi contabilizado o cônjuge pois após a negociação realizada entre a investigadora e a equipa do 

projeto “Pontes entre a Agricultura Biológica e a Agricultura familiar” quanto às perguntas do inquérito 

relativas à determinação de classes, determinou-se que tal questão não deveria ser incluída. 

 Inquirido 

(n=30) 

Cônjuge 

(n=28) 

Profissão N % n % 

Profissões das Forças Armadas 0 - 0 - 

Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, 

dirigentes, diretores e gestores executivos 

1 3,3 1 3,6 

Especialistas das atividades intelectuais e científicas 3 10,0 6 21,4 

Técnicos e profissionais de nível intermédio 2 6,7 1 3,6 

Pessoal administrativo 0 - 0 - 

Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e 

vendedores 

4 13,3 0 - 

Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, pesca e da 

floresta 

3 10,0 1 3,6 

Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices 3 10,0 5 17,9 

Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da 

montagem 

2 6,7 0 - 

Trabalhadores não qualificados 12 40,0 9 32,1 

Doméstico/a 0 - 5 17,9 

Condição perante o trabalho (n=30) (n=28) 

 N %* n %* 

Empregado 10 33,3 12 42,9 

Desempregado 3 10,0 3 10,7 

Reformado  15 50,0 10 35,7 

Doméstico/a 2 6,7 3 10,7 

Situação face à profissão (n=30)10 

n           % 

Trabalhador por conta própria com empregados 4         13,3 

Trabalhador por conta própria sem empregados 11        36,7 

Trabalhador independente/recibo verde 0           - 

Trabalhador por conta de outrem 13        43,3 

Trabalhador familiar não remunerado 2          6,7 
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Com base nas informações recolhidas através dos inquéritos e com recurso à 

grelha de Magalhães (2010), na qual determinamos o lugar de classe de origem dos 

inquiridos e o lugar de classe do próprio, percebemos que entre gerações (tabela 4) 

ocorreu um decréscimo muito significativo da Pequena Burguesia Agrícola (cerca de 

43,3%). Verifica-se o surgimento da Burguesia Empresarial e Proprietária (20%), da 

Pequena Burguesia Intelectual e Científica (13,3%) e do Operariado Industrial (6,7%), 

dados que vão de encontro aos referidos vetores de transformação do mundo rural. A 

Pequena Burguesia Independente e Proprietária e a Burguesia Profissional desapareceram 

(decréscimo de 3,3% para ambas). 

Tabela 4 – Mobilidade social entre gerações 

Inquiridos (n=30) Diferenças 

entre 

gerações 

Lugar de Classe do 

Próprio 

Lugar de classe de origem n % % n % 

Burguesia Empresarial e Proprietária 0,0 0,0  + 20,0 6,0 20,0 

Burguesia Dirigente 1,0 3,3 - 1,0 3,3 

Burguesia Profissional 1,0 3,3 - 3,33 0,0 0,0 

Burguesia Dirigente e Profissional 0,0 0,0 - 0,0 0,0 

Pequena Burguesia Intelectual e Científica 0,0 0,0 + 13,3 4,0 13,3 

Pequena Burguesia Técnica e de Enquadramento 

Intermédio 

0,0 0,0 + 10.0 3,0 10,0 

Pequena Burguesia Independente e Proprietária 1,0 3,3 - 3,3 0,0 0,0 

Pequena Burguesia Agrícola 21,0 70,0 - 43,3 8,0 26,7 

Pequena Burguesia Proprietária e Assalariada 6,0 20,0 - 6,7 4,0 13,3 

Pequena Burguesia de Execução 0,0 0,0 - 0,0 0,0 

Pequena Burguesia de Execução Pluriativa 0,0 0,0 - 0,0 0,0 

Pequena Burguesia Independente e Pluriativa 0,0 0,0 + 6,7 2,0 6,7 

Operariado Industrial 0,0 0,0 + 6,7 2,0 6,7 

Operariado Agrícola  0,0 0,0 - 0,0 0,0 

Operariado Pluriativo 0,0 0,0 - 0,0 0,0 

Fonte: Elaboração própria 

De acordo com os dados apresentados na tabela anterior, verificamos que existe 

mobilidade social entre gerações dado que ocorre um aumento da Burguesia Empresarial 

e Proprietária, da Pequena Burguesia Intelectual e Científica e da Pequena Burguesia 

Técnica e de Enquadramento Intermédio, enquanto que a Pequena Burguesia Agrícola 

diminui drasticamente.  

São verificadas correlações significativas dado que à medida que a classe do 

próprio sobe verifica-se um aumento da escolaridade do cônjuge, da profissão do 
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inquirido, dos rendimentos mensais do agregado familiar e no número de funcionários 

(tempo parcial e tempo inteiro) da exploração agrícola.  

 Relativamente ao rendimento mensal do agregado familiar, a mediana encontra-

se entre 601€ a 1200€, sendo que apenas quatro inquiridos (13,3 %) vivem 

exclusivamente da agricultura, dado que se aproxima da realidade nacional (ver 

subcapítulo 1.3 do presente trabalho). A esmagadora maioria dos inquiridos não tira 

salário da agricultura (96,7%), o que poderá estar relacionado com o facto de maior parte 

dos inquiridos não ter/não ter tido como profissão principal a agricultura ou com a lógica 

da economia camponesa, na qual não existe um conjunto de categorias económicas como 

esta, ou a força dos laços familiares, que motivam os indivíduos a trabalhar sem auferirem 

de um salário  (capítulo I deste trabalho).  A grande maioria dos inquiridos é agricultor a 

tempo inteiro (73,3%). À medida que o rendimento mensal do agregado familiar sobe 

também a escolaridade do inquirido, do pai, da mãe e do cônjuge, a profissão do inquirido 

e a área da exploração. A maioria dos indivíduos (76,7%) retira da agricultura menos de 

25% do seu rendimento mensal anual, tendo o restante rendimento principal origem nas 

reformas/pensões (43,3%) e no setor terciário (26,7%). Relativamente ao rendimento 

proveniente da agricultura, este aumenta à medida que a área de exploração aumenta, 

sendo que se verifica a mesma tendência relativamente à classe do próprio. 

 Na terceira dimensão de análise, relacionada com os comportamentos face à 

agricultura familiar, concluiu-se que a grande maioria dos pais dos inquiridos se dedicava 

à atividade agrícola (respetivamente 90% dos pais e 93,3% das mães). Os agricultores 

inquiridos são, na sua maioria, agricultores a tempo inteiro (73,3%) enquanto apenas 

39,3% dos cônjuges se dedicam integralmente à atividade agrícola, embora 67,9% dos 

casais dos quais fazem parte os inquiridos trabalhem na exploração do agregado 

doméstico, independentemente do tempo dedicado. Dos inquiridos, 53,3% contrata mão 

de obra assalariada exterior à exploração, a tempo parcial ou tempo inteiro. Quando o 

agricultor realizou algum tipo de formação agrícola verifica-se uma tendência para ambos 

os membros do casal trabalharem na exploração agrícola. Verificam-se diferenças 

significativas na escolaridade do próprio relativamente ao tempo que este dedica à 

agricultura. Ou seja, se o inquirido for agricultor a full-time tenderá a ter uma escolaridade 

mais baixa do que fosse agricultor a part-time. Verificam-se, igualmente diferenças 

significativas na situação face à profissão do inquirido relativamente ao tempo dedicado 

à agricultura e entre idade e se é agricultor a full-time. Respetivamente, retiramos da 
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análise dos dados que se o agricultor não trabalhar a full-time na exploração tenderá a ser 

trabalhador à conta de outrem; e que a sua idade tenderá a ser mais alta caso trabalha a 

tempo inteiro na agricultura. Se o cônjuge tiver tido sempre qualquer tipo de contacto 

com a agricultura, então existe a tendência para que trabalhe junto do inquirido na 

exploração. 

Relativamente ao número de familiares que trabalham a tempo inteiro na 

exploração agrícola do agregado familiar (incluindo o cônjuge), menos de 75% dos 

inquiridos não tem qualquer membro da família a prestar apoio à sua atividade agrícola 

(3ºquartil). O número de familiares a trabalhar a full-time na exploração influencia 

positivamente o rendimento que provem da agricultura e percentagem de a produção 

vendida. Por fim, quando o agricultor trabalha a full-time na exploração existe uma 

tendência para o restante rendimento do agregado familiar tenham origem em pensões. 

Podemos facilmente concluir que a agricultura a tempo inteiro é praticada por indivíduos 

na reforma e não por indivíduos no ativo cuja atividade profissional é a agricultura. Dos 

inquiridos, 50% vende pouco (entre 25-49%) do total da sua produção agrícola.  

 Por forma a caracterizar a agricultura praticada pelos inquiridos, concluímos que 

a mediana da área das explorações agrícolas é 3,00 ha, área de terreno detida por menos 

de 50% dos agricultores (2ºquartil). À imagem da localidade dos agricultores, 23,3% tem 

a exploração na freguesia de Croca, seguida de São Mamede de Recezinhos (13,3%).  

No total dos inquiridos, 96,6 % detêm a propriedade da sua exploração agrícola, 

dos quais 13,3% são também arrendatários. Apenas 3,3% não é dono da sua exploração. 

Dos proprietários, 69% teve acesso às terras através de heranças (dos quais 27,6% 

também adquiriu terreno através da compra), sendo que somente 31% do total dos 

proprietários comprou a sua exploração. Os inquiridos que são trabalhadores por conta 

própria, com ou sem empregados, aumentam as suas explorações através de regime de 

arrendamento. Contrariamente a Almeida (1986) (capítulo 1 do presente trabalho), na 

população estudada o processo de trabalho coincide com a detenção da propriedade 

jurídica. A totalidade dos inquiridos detêm a propriedade dos seus meios de exploração. 

As explorações apresentam uma mediana de divisão em 4,00 parcelas, sendo que 

a mediana das parcelas cultivadas é de 3,00, o que significa que existe apenas uma 

diferença de 1,00 parcela entre as parcelas que compõe a exploração e as parcelas dessa 

exploração que não são cultivadas, o que nos leva a afirmar que praticamente toda a 
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exploração é cultivada. Os motivos apresentados para o não cultivo das mesmas passam 

por questões relacionadas com a própria produção agrícola (pousio, pasto para o gado ou 

produção de madeira); problemas de saúde; distância entre a localidade do agricultor e a 

exploração; problemas familiares relacionados com heranças; a crença de que a 

agricultura é pouco rentável e que, por isso, “não vale a pena” o investimento em termos 

de tempo e dinheiro nesta atividade; pouca capacidade económica para investir e a crença 

de que, dado que a produção é apenas para autoconsumo, não vale a pena produzir e 

trabalhar mais do que as necessidades de consumo o exigem (ideia teórica expressa por 

Mendras (1978), capítulo I) . Quanto às principais culturas produzidas, podemos verifica 

a importância da produção de Vinha (vinho verde) na região e de milho (utilizado 

essencialmente para a produção de silagem para o gado) (ambos com 56,7%), embora os 

valores das culturas não produzidas se destaquem (hortícolas, exceto batata e cebola 

(60%); Cebola (70%); Outros (80%). 

A partir dos dados recolhidos foi ainda possível concluir que maior parte dos 

inquiridos realizou, pelo menos, uma formação agrícola (90%) e produz para 

autoconsumo (63,3%), enquanto apenas 36,7% produz com o objetivo de vender, sendo 

que destes últimos a maioria (61,9%) vende para particulares (restauração, minimercados, 

supermercados ou empresas privadas do setor da vinicultura), seguido de Adegas 

Cooperativas ou Cooperativas do Setor Agrícola (23,8%). A origem do restante 

rendimento do agregado familiar dos inquiridos que produzem para autoconsumo provém 

principalmente de reformas e do setor terciário. Tal dado poderá indicar uma necessidade 

pela procura por rendimentos complementares ao trabalho. Relativamente aos 

agricultores que produzem para venda, o restante rendimento tem origem exclusiva nas 

reformas. Analisando o local de venda de acordo com a situação face à profissão 

percebemos que os trabalhadores familiares vendem à porta de casa, que os trabalhadores 

por conta própria com empregados vendem apenas para particulares e para cooperativas 

e que os trabalhadores por conta própria sem empregados vendem em todos os locais 

exceto à porta de casa. Os reformados vendem principalmente a sua produção a 

particulares ou a cooperativas. 

Maior parte destes agricultores (66,7%) apresenta atividade aberta enquanto 

agricultor (comumente conhecida por coleta), ou seja, pode passar faturas e recibos das 

suas vendas, sendo que existe uma tendência para que os agricultores com coleta sejam 

agricultores a tempo inteiro. 
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Relativamente à situação jurídico-económica da exploração 93,3% dos 

agricultores é produtor singular contra os 6,7% de sociedades. 

Por fim, analisamos a relação dos agricultores com o cooperativismo, a última 

dimensão das variáveis em análise. Do total dos inquiridos, 60% dos agricultores é sócio 

de uma Cooperativa ou Associação, embora 75% dos agricultores que não se encontram 

no meio associativo/cooperativo não tenha interesse em fazer parte do mesmo. Os 

motivos para a associação passam por pelos benéficos associados como descontos na loja 

agrícola, embora um agricultor afirme que essas vantagens “são passado”; para ter acesso 

a apoios financeiros, apoio veterinário e para o registo do gado; para obter contactos e 

ajuda na comercialização; para obter informação sobre o financiamento a projetos e 

aconselhamento nesse sentido; para frequentar formações; por tradição familiar. Os 

motivos para não ser associado passam pelo elevado valor da cota/inscrição; porque não 

conseguem ver vantagens; por não sentirem necessidade, dado que já cessaram a atividade 

agrícola ou a produção de gado; pela burocracia associada ou por preguiça. Por fim, 53,3 

% dos inquiridos não conhece o projeto “Da Nossa Terra”. 

4.2. Da liberdade à independência: discursos dos agricultores do projeto DNT 

 A análise dos dados qualitativos é constituída por três partes: a análise das 

entrevistas realizadas aos agricultores do projeto DNT; a análise do grupo focal realizado 

ao conjunto de parceiros do projeto; a análise dos dados de observação e de documentos 

recolhidos.  

 Os dados sociodemográficos dos entrevistados cruzam com os dados estatísticos 

e com as caraterísticas dos indivíduos da EP referidas por Kraychete (2018), ou seja, 

acima de 50 anos, com baixo nível de escolaridade e a trabalhar desde jovens. Os 

agricultores entrevistados nasceram, cresceram e vivem no concelho de Penafiel, o que 

converge com o referido fechamento de horizonte da sociedade camponesa. Os 

agricultores apresentam vários motivos para não terem seguido os estudos tais como a 

falta de motivação ou a incompatibilidade entre o trabalho na agricultura e a escola, 

realidade teoricamente apresentada por Pinto (1985).  A maioria dos entrevistados passou 

em alguma fase da sua vida pelo exército, tema referido no capítulo 1 do presente trabalho 

enquanto fator de mudança na sociedade camponesa.  
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Tabela 5 – Caracterização sociodemográfica dos entrevistados 

Sexo Idade Habilitações 

académicas 

Residência 

(freguesia) 

Naturalidade 

(freguesia) 

Masculino 57 9º ano Croca Croca 

Masculino 56 4º classe Croca Croca 

Masculino 67 4º classe Milhundos Milhundos 

Masculino - 6º ano Irivo Croca 

Masculino 55 11º ano Milhundos Milhundos 

Masculino 58 12º ano Valpendre Valpedre 

Masculino 64 4º classe Bustelo Bustelo 

Fonte: Elaboração própria 

Relativamente ao percurso profissional dos entrevistados, todos tiveram atividades 

profissionais ligadas à agricultura.  

“Não. Trabalhei para os meus pais, trabalhei para a casa, da casa assentei praça, da praça fui para…tirei 

as especialidades…assentei praça em Vila Real, de Vila Real fui tirar a especialidade a Castelo Branco, 

de Castelo Branco vim para Leiria, de Leiria vim para Penafiel e de Penafiel fui para Angola. De Angola 

vim (…) a seguir comprei uma (área?) de terreno, que é minha, montei as estufas, metemos um projeto e 

hoje produzo um pouco de tudo.” (Agr.3) 

“Depois fui trabalhar para a Quinta de Segade, em Bustelo. (…) Trabalhar na agricultura. Ou seja, eu 

estive sempre ligado à agricultura. Sempre ligado à agricultura. Como funcionário nessa quinta, depois 

como, entretanto, atingi os 18 anos tirei carta de condução (…) e depois então aí fui como motorista a 

conduzir uma carrinha como vendedor ambulante (…) depois fui para caixeiro viajante. (…) Entretanto 

conheci uma moça, minha vizinha, casei-me…ela tinha alguns terrenos. Como era uma pessoa que fui 

sempre ligado à agricultura, os meus pais eram agricultores e assim…fui convidado por um tio a deixar o 

emprego de comerciante, de caixeiro, e fui para a agricultura novamente. Deixei o meu emprego e vim 

para a agricultura em 1989.” (Agr.2) 

Quando conversamos sobre a sua relação com a agricultura, os entrevistados referiram 

como motivos para se terem dedicado à agricultura o gosto pela atividade, a relação 

“desde o berço” com a mesma, relações familiares e a rentabilidade da atividade, à época.  

“A minha família é muito ligada à agricultura. Portanto, tenho vários familiares na agricultura a tempo 

inteiro. Portanto o bichinho começou…” (Agr.5) 

 “Decidi porque tinha gosto, porque era uma coisa de nascença, não sei se foi por ser criado na 

agricultura, gostava da agricultura. (…) Dá-me um gozo muito grande, sem dúvida. Dá-me um prazer de 

viver muito grande, porque eu não vivo na agricultura só para o rendimento, também gosto.” (Agr.2) 
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“Eu desde sempre, se quisesse, tinha bons empregos, até na brigada de trânsito, mas eu não gostava então 

fiquei. O meu pai desde sempre me incentivava, então fiquei. E tomei conta porque se eu saísse a minha 

mãe ficava sozinha.” (Agr.4) 

 “ (…) e agricultura, houve uns anos, que a agricultura foi muito rentável. A agricultura foi boa.” (Agr.3) 

 

Relativamente às vantagens são referidos os benefícios para a saúde, o conhecimento do 

produto que é vendido, os benefícios para a sociedade e a oportunidade de ter um trabalho 

independente de terceiros. 

“As outras…em primeiro lugar é usufruir do ar mais puro que existe, penso, na agricultura. (…) Faz 

muito bem à saúde. E agora…eu quando era criança não ouvia falar em stress (risos). Eu ouvia falar em 

pessoas doentes da cabeça. Hoje deu-se o nome de stress. Eu acho que na agricultura se alivia o stress. 

(…) É terapêutico.” (agr.2). 

“São imensas…para a sociedade, por exemplo. Não somos reconhecidos, mas no fundo somos os 

jardineiros deste país. Toda a gente vê um monte de silvas e diz assim “já viu como está”, mas quando 

passam numa área agrícola arranjadinha e tal, as pessoas apreciam. Em termos ambientais…” (agr.5) 

“Muita. Principalmente sei aquilo que como e sei aquilo que vendo.” (Agr.4) 

 

Relativamente ao trabalho independente de terceiros são feitas referências a questões 

como a flexibilidade de horários, a não existência de ordens por parte de outros e a 

possibilidade de alterar o tipo de produção. Todas estas componentes, juntamente com os 

motivos pelos quais estão nesta atividade, são referidas na teoria como as principais 

razões para indivíduos, no âmbito da economia popular, criarem um negócio. A 

necessidade de encontrar um meio de sobrevivência, outra componente dos indivíduos 

envolvidos na EP, não foi referida.  

Tabela 6 - Categoria “Trabalho Independente” 

Categorias Excerto 

Liberdade e Flexibilidade de horários É evidente que o serviço é para mim e é e, portanto, 

trabalho mais que 8 horas, mas se a meio da tarde 

me apetecer ir andar com uns colegas vou, não 

tenho que dar satisfações a ninguém. (…) No 

fundo, é o ser livre.” (Agr.5) 

Inexistência de ordens superiores [Dediquei-me à agricultura] porque eu gosto da 

agricultura e porque não gosto de andar a ser 

mandado por ninguém. (Agr.7) 
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Fonte: elaboração própria 

Contudo, esta independência também é vista de forma negativa e remete-nos para a 

afirmação de Kaustky (1972) de que um agricultor livre trabalha mais do que um 

assalariado. 

“Se calhar não. Se calhar seria melhor trabalhar pela conta de outros, porque eu assim tenho mais 

responsabilidade, porque eu assim tenho eu trabalhar (?) depois tenho outro e tenho outro, e eu não sei 

para onde me hei de virar! Se eu estivesse a ser mandado “oh senhor fulano, o que é que vou fazer?  Vai 

para acolá, para ali!”, e eu ia para lá. Quando fosse horas de ir comer, eu ia almoçar, depois ia embora…” 

(Agr.3). 

Quanto às dificuldades vividas por estes agricultores são referidas as seguintes categorias: 

Tabela 7 – Categoria “dificuldades vividas pelos agricultores” 

Categorias Excerto 

Falta de informação  “As grandes dificuldades que nós temos por vezes é a informação. (…)  

Informação técnica. Sim, sim. Porque a informação técnica temos muita 

dificuldade, não temos noções muito certas.” (Agr.2) 

Dificuldade de 

acesso a mão-de-

obra 

“É a mão de obra. Falta de mão de obra. Se eu pedir a alguém que vá lá ao dia 

ou à hora, não há. Eu consigo arranjar pessoas, mas pessoas de longe. Só para 

transportes já fica caro.” (Agr.4) 

Dificuldade em 

compreender o 

mercado 

“As dificuldades, para mim a maior é o conhecimento do mercado, essa é a 

dificuldade maior, estás a compreender? Porque o mercado altera muito 

radicalmente. Altera com o tempo, com a meteorologia, prontos essencialmente 

com a meteorologia o mercado altera. Depois altera com a própria moda, porque 

o consumidor muda radicalmente daquilo que gosta este ano, para o ano pode 

não gostar. (…) Por exemplo, posso dar o exemplo da alface. Eu há 25 anos só 

plantava alface lisa (…) e de um momento para outro começaram as pessoas a 

Autonomia no trabalho “ […] só para você ter uma ideia eu já tive 

pecuária e muito rapidamente passei de animais 

para hortícolas. (…) Depois  […] a agricultura 

tem uma vantagem muito grande que é: tu não 

precisas de ser produtor de leite, podes ser 

produtor de carne, podes ser produtor de fruta, 

podes ser produtor de legumes. Por exemplo nos 

legumes, tu podes produzir 50 (…) e depois tens a 

vantagem de se este ano fizeste desta maneira, 

para o ano podes fazer de uma maneira diferente.” 

(Agr.1) 
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pedir alface frisada. (…) Hoje, praticamente 99% da alface comercializada é a 

alface frisada.” (Agr.1) 

Meteorologia “Uma pessoa trabalha muito, vem um temporal, destrói tudo, fica sem nada.” 

(Agr.4) 

Preço de venda dos 

produtos 

“Depois de vir o euro (€) foi um tiro completo. (..) Não, não vale a pena 

trabalhar. Só para que tenha um exemplo: tenho marés, tenho marés que não, 

mas tenho marés que compro alface a 0.05€ o pé, e vendo a alface a 0.20€ o 

kilo. Ela tem que estar grande para três pés dar um kilo, veja o rendimento que 

aquilo dá.” (Agr.3) 

Propriedade da terra “Não. A mim inicialmente a minha dificuldade era ser dono da terra, era a pior 

dificuldade que eu… (…) O problema é depois fazeres aquilo que queres, porque 

se a terra não é tua, não podes fazer aquilo que queres e eu um dos meus grandes 

problemas nos meus primeiros anos de agricultura foi…(…) tu para fazeres 

alguma coisa como tu queres, como tu gostas, para poderes fazer, a terra tem que 

ser tua! Não podes depender de ninguém. Queres fazer um projeto, ou seja, 

queres alterar a tua maneira de… (…) de um momento para o outro, alteras toda 

a tua estrutura e não tens que dar “cavaco” a ninguém. Se a terra não for tua já 

não consegues fazer isso. (…) Ponto nrº1: qualquer agricultor se não tiver terra 

própria a dificuldade é enorme. Porque pode ter grandes ideias, o projeto que ele 

tem em mente vai acabar por esbarrar, porque se tiveres um projeto não é num 

ano que o rentabilizas.” (Agr.1) 

Estado de saúde “(…) Já chega porque a gente vai ficando cansado, sabe? A idade e não só…eu, 

graças de deus, nem precisava de trabalhar tanto, mas tenho os terrenos…se não 

os quiser deixar a monte tenho que as fazer. Agora o que está chega para mim e 

é muito. E é muito.” (Agr.7) 

Políticas agrícolas “A agricultura foi boa, depois [..] na minha zona, houve um ministro da 

agricultura que arrumou com o gado todo, as pessoas hoje, nas aldeias, vivem 

mal.” (Agr.4) 

Trabalho excessivo “Olhe, eu sobrevivo porque estou bem cansado se não, não sei se conseguiria. 

Trabalha-se para comer. Trabalha-se para comer. E sem horas! É começar com 

os sistemas de rega, quando há sistemas de regas nas cebolas ao ar livre, é 

começar às 5h da manhã, 4h30 da manhã ligar, e à noite…” (Agr.4) 

Comercialização “Mas a maior dificuldade é a comercialização. Produzir, produz-se bem. Eu sou 

do tempo em que se falava em 7 toneladas de vinho por ha, que era uma coisa, e 

hoje produz-se 10/12. Estamos a falar do dobro.” (Agr.5) 

Burocracia  “Essas terras abandonadas à muitos anos estão invadidas por infestantes (…) tem 

arbustos, e estamos a falar de terras que faziam centeios durante muitos anos, 

seis, sete, oito anos, (…) e o ISNF não nos deixa limpar essas plantas, que são 

protegidas, para colocar culturas. Temos terras que compramos, que não 

podemos limpar e que vão ficar por limpar, porque como pode ter ideia, a limpeza 
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dos terrenos não fica barata (…) é uma coisa que me entristece, porque uma 

pessoa é presa por ter cão e por não ter, neste caso. (…)” (Agr.6) 

Fonte: elaboração própria 

Relativamente à categoria “propriedade da terra” verificamos que esta remete para o signo 

de liberdade referido por Mendras (1978).  

Nenhum dos agricultores afirma ter problemas em arranjar clientes. 

“Não me atrevo a dizer que tenha muita dificuldade. Conheço minimamente…[…] vender a determinados 

sítios é uma questão de se movimentar e se procurar consigo...prontos, há aqueles pontos críticos de 

mercado, que são os chamados encharque de mercado, prontos isso aí não há nada a fazer. Mas não…não 

sinto essa dificuldade.” (Agr.1) 

“A comercialização para mim não é problema (…) Vendo os meus produtos e ainda vendo os dos 

vizinhos (risos).” (Agr.2) 

Os agricultores entrevistados têm como clientes os minimercados, a restauração e 

armazenistas. Vendem ainda para o mercado abastecedor, instituições de âmbito social, 

feiras, à porta de casa, verificando-se alguma informalidade das vendas, dado que vendem 

a locais. Um dos agricultores exporta totalmente toda a sua produção de vinho para o 

Reino Unido, França e Brasil, com intenções de chegar ao mercado de Hong Kong, 

Macau, Malásia e Taiwan. Os entrevistados frequentaram várias formações agrícolas e 

reconhecem o valor que o conhecimento apresenta para o exercício das suas funções, com 

exceção de apenas um que afirma deter já todos os conhecimentos necessários para o bom 

desempenhar do seu trabalho.  

“Não é a questão de não ter interesse menina, é que o meu tempo não chega, não dá para andar aí uma ou 

duas semanas. Não dá! Tirei a coisa…foi no inverno, aí o trabalho acalma um bocadinho e prontos, tirei. 

Mas eu sei, não é preciso tirar (sorriso) as coisas porque eu sei como elas se vão fazer.” (Agr.7) 

 

““A – Porque se enquadra na minha área de formação, de atividade agrícola! 

E – Mas há muitos agricultores que não valorizam isso. 

A - Porque não são agricultores a título principal, são parciais, está a perceber? Eu sou agricultor a título 

principal. 

E – Acha que qualquer agricultor a título principal tem essa preocupação? 

A – Tem que ter (….) se não tem essa preocupação, não é um agricultor responsável. Um agricultor que 

se digne de ser responsável tem que ter as formações…o mínimo necessário.” (Agr.2) 

Quando questionados quanto aos objetivos que tinham para a sua agricultura, as respostas 

dadas são variadas. Alguns dos agricultores pretendem desenvolver a sua exploração para 
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melhorar o negócio ou por preocupações com o futuro e com a herança que deixarão aos 

filhos. Outros não pretendem investir ou melhorar a exploração, enquanto que um dos 

agricultores afirma mesmo que pretende parar.   

“Não, não, não. Já não tenho idade para isso. (…) Ah…se calhar não, não tinha. Se fosse mais jovem 

modernizava aquilo que tenho. (…) Sim, é suficiente para viver bem.” (Agr.1) 

“Não tenho interesse não [em desenvolver a exploração]. Se calhar, mais (?) parar.  (…) Acho que não, 

não dá…” (Agr.3) 

“Pretendo [desenvolver] (…) Sabe que eu também estou com um problema, uma pessoa tem que pensar 

muito bem no que vai fazer. Como lhe disse tenho 55 anos, tenho um filho que anda em farmácia, e não o 

estou a ver, a mãe tem uma farmácia, portanto não o estou a ver ele a querer ir para a agricultura. E, 

portanto, tenho pensado muito bem o que vou fazer para não lhe deixar uma carga de trabalhos. Ah…se 

lhe deixasse uma plantação de eucaliptos ele ficava mais feliz (risos).” (Agr.5) 

Todos os entrevistados produzem para venda, o que contradiz os resultados do inquérito. 

Alguns afirmam que o negócio, embora com situações menos positivas, tem corrido bem, 

enquanto outros afirmam que, com outras condições, este poderia melhorar e que tem 

perspetivas para melhorar. Todos, com exceção de um entrevistado, retiram maior parte 

dos seus rendimentos da agricultura. Esta informação contraria os dados dos inquéritos. 

Tabela 8 – Categorias “Destino de Produção”, Situação do negócio” e “Rendimento 

da Agricultura” 

Categorias Excertos 

Destino da produção “Essencialmente para venda. (…) Não. É assim, 

não me preocupa ter de comprar aquilo que eu 

consumo em casa, estas a compreender? Faço com 

o objetivo de venda.” (Agr.1) 

“Sim, sim, para venda.” (Agr.5) 

Situação do negócio “É assim, eu se tivesse dois, ou três ou quatro 

funcionários melhorava.” (Agr.4) 

“Não, o conhecimento foi me levando a que eu 

fosse entendendo melhor as coisas… (…) não quer 

dizer que não apareçam situações negativas pelo 

caminho, mas durante estes anos fui encontrando 

caminhos.” (Agr.1) 

“O meu negócio está a correr, neste momento, 

mais ou menos, mas estou convencidíssimo de que 
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vai correr muito bem, se não também estava.” 

(Agr.6) 

Rendimentos da agricultura “Zero. Tudo da agricultura.” (Agr.1) 

“Eu tirei meses que tiro mais [que 1000] e terei 

meses que tiro menos, mas equilibrados uns pelos 

outros é, um ordenado. (…) 600€ para aí. (…).” 

(Agr.3) 

“A agricultura não é a principal origem do 

rendimento, será o setor automóvel.” (Agr.6) 

Fonte: elaboração própria 

Quando questionados quanto ao tipo de mão de obra que utilizam na sua exploração, 

tornou-se claro que embora possam contar com a ajuda ocasional de familiares, os 

agricultores em estudo recorrem essencialmente a mão de obra assalariada. No caso em 

que existe o apoio de familiares, os agricultores referem inicialmente que trabalham 

sozinhos e somente quando questionados é que referem esse apoio. Esta informação 

confirma os dados do inquérito e diverge das componentes teóricas características da 

agricultura familiar, como o papel da família na gestão do negócio e os laços sociais e 

familiares envolvidos no processo de produção.  

“Não, tenho…como é que eu te devo dizer…são pessoas que gostam também de agricultura, são pessoas 

que foram também empregados, hoje estão reformados ou pré-reformados…são colaboradores! (…) 

Recebem salário. Recebem…são remunerados prontos. (…) Não diga que são jornaleiros, não. Eu 

considero colaboradores, pago-lhes um determinado valor, poderia ser um jornaleiro tradicional, mas… 

(…) São duas pessoas normalmente. (…) Não, da família não. A esposa só. (…) Não, sempre, todos os 

dias. Ai é o meu braço direito!” (Agr.1) 

“Por exemplo, eu tenho três filhos, nenhum deles quer [trabalhar na agricultura]. (…) Sou eu sozinho (…) 

E tenho a minha filha que quando tem folga dá uma ajuda.” (Agr.3) 

“Não, tenho funcionários. (…) Não, tenho, por exemplo, funcionários dez dias por mês. Chama-se 

funcionário parcial. Assalariado. Depois tenho sazonal, nas podas e nas vindimas. (…) Não, tenho parcial 

a minha esposa. (…) Não, ela é doméstica.” (Agr.2) 

“Trabalho sozinho. (…) Não. Tenho a minha mãe que me ajuda a mim e eu ajudo a ela e pronto.” (Agr.4) 

“A - Já tive a tempo inteiro. (…) Como é que lhe hei-de explicar. Eu neste momento só…  faço por 

exemplo a poda, foi toda feita de mão de obra exterior. (…) de 15 em 15 dias vem um senhor que me 

ajuda a pulverizar a vinha. Ah…e depois tenho as vindimas…muitas. (...) 

E – Tem algum familiar a trabalhar consigo a tempo inteiro, de vez em quando? 

A – Não.” (Agr.5) 
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Relativamente à caracterização da agricultura e da exploração dos agricultores, 

concluímos que todos apresentam explorações significativas e que maior parte dos 

entrevistados se dedica em exclusivo à horticultura, tipo de produção principal a que se 

dedica o DNT. Apenas um agricultor formou sociedade, trabalhando todos os outros 

como produtores individuais. Relativamente à criação de sociedades o entrevistado 

afirma ser muito difícil encontrar parceiros abertos à associação e que os seus sócios são 

indivíduos com uma escolaridade superior à generalidade dos agricultores. O fanatismo 

pela propriedade e o “amor à terra” expressos no subcapítulo 2.2 poderão justificar esta 

falta de interesse pela criação de sociedades. 

Tabela 9 – Categorias “Tamanho da exploração” e “Natureza Jurídico-económica 

da exploração 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

Desenvolvendo o tema da produção hortícola, é possível concluir que para se conseguir 

viver bem e exclusivamente deste tipo de horticultura, bastam 1-2 ha, informação que em 

cruzamento com os dados estatísticos permite afirmar que maior parte dos agricultores de 

Penafiel tem capacidade para sobreviver da horticultura.  

“Tu numa exploração de 1ha consegues viver. (…) Bem. Consegues viver bem. (…) De qualquer cultura. 

Quer dizer…na parte hortícola sim. Em hortícolas tu consegues viver em 1 ha de terreno. Só para teres 

ideia, por exemplo, tu a fazeres cebola és capaz de fazer 70/80 toneladas de cebola de uma cultura por ha. 

Isso quer dizer que é significativo. (…) Claro, como também te podia dizer que tu, em 1000 metros de 

alface podes ter uma rentabilidade, ou seja, tu podes fazer três culturas, quatro culturas. Em abrigo ou ao 

ar livre, isso prontos…depois também depende daquilo que tu queres fazer. Eu normalmente tenho 

Categorias Excerto 

Tamanho da exploração “Totalidade, porque eu também faço alguma floresta, devem 

ser 8 ha. (…)  Em estufa 1ha mais 5000 𝑚2 de ar livre.” 

(Agr.1) 

“Tenho mais ou menos 1500 metros de área coberta e mais ou 

menos em área descoberta.” (Agr.4) 

Natureza jurídico-económica 

da exploração 

“Não, sou agricultor em nome individual.” (Ag.1) 

“Eu não sei…as sociedades às vezes não calham bem, não 

calham bem.” (Agr.3) 

“Para fazermos esta associação, esta empresa, andei 16 anos, 

porque não conseguíamos encontrar parceiros. Então consegui 

parceiros, todos com curso superior, também com outra 

realidade, alguns com outros trabalhos, mas perfeitamente 

aberto para esta realidade da associação.” (Agr.6) 
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cultura em estufa e tenho cultura ao ar livre, o período de primavera em estufa e depois do final da 

primavera até ao Outono faço ao ar livre. Ou seja, consigo fazer várias culturas ao longo do ano. Para 

teres uma ideia, o ciclo médio será de mês e meio a dois meses, é só uma questão de fazeres as contas” 

(Agr.1) 

 “Só de horticultura? Bem trabalhada, 2 ha já vive da horticultura. (…) Sim, basta. 2 ha, se for bem 

trabalhada, só uma pessoa! A pessoa pode não estar lá permanente, as pessoas que trabalham lá horas e 

meias horas…2 ha consegue, em estufa consegue.” (Agr.2) 

“E – Se o senhor quisesse só viver da horticultura, acha que 1ha só chegava? 

A – Eu acho que se calhar chegava, isto é, se fosse muito bem organizada. 

E – Acha que dava para viver bem ou vivendo? 

A – Ir vivendo (…).” (Agr.5) 

Vitorino Ferreira apresenta uma conceção semelhante, embora considere que tal varia de 

acordo com o mercado para o qual o produtor pretende vender. 

“Essa pode ser já com dois ou três ha, já se consegue sobreviver. Desde que se consiga trabalhar bem a 

terra…mas é para o pequeno mercado. Se quiser trabalhar com o grande mercado, dois ou três ha não 

chegam. São precisos dois ou três ha só para fazer tronchudas, dois ou três há só para fazer alface…para 

ter…ou me especializo numa área e faço nabiças…e de três em três meses saem nabiças, ou de quatro em 

quatro meses, conforme…ou se me dedico a outras culturas tenho que ter grandes quantidades.” 

4.2.1 Identidade 

Por forma a analisar a sua identidade e a analisar as interpretações que os entrevistados 

apresentam sobre os agricultores e sobre si próprios, foi pedido que respondessem às 

seguintes questões: “Como se vê a si mesmo enquanto agricultor? Pequeno, médio ou 

grande agricultor?”; “O que é para si um agricultor?”; “Identifica-se com a descrição que 

acabou de dar sobre o que é um agricultor?”. De uma forma geral, todos consideraram ser 

pequenos agricultores. 

“Pequeno agricultor. Ah, sim.” (Agr.1) 

“Eu acho que um pequeno agricultor é um agricultor que produz para ele próprio. Eu já sou um médio 

talvez. Um pequeno agricultor produz para ele e qualquer coisa para vender pouco. Mas eu praticamente 

tiro para venda todos os dias.” (Agr.3) 

Quanto ao que definem ser um agricultor, as respostas, juntamente com a análise do 

restante discurso ao longo da entrevista, permitiram identificar nove categorias que 

remetem para diversos aspetos da vivência da agricultura, como se pode visualizar na 

tabela 10.  
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Tabela 10 – Subcategorias da categoria mãe “O que é um agricultor”. 

Categorias Excertos 

I) Trabalho que a 

prática obriga 

“A - Sei lá o que eu diria…um agricultor tem que trabalhar. Tem muito para 

fazer se quiser. (…) Tem que trabalhar…não sei, só se for para uma terra 

muito grande como a Aveleda, com os funcionários, e manda…os nossos 

pequenos e médios agricultores tem que trabalhar. 

E – Um agricultor é um trabalhador, é mesmo isso? 

A – Para mim é.” (Agr.3) 

“Eu desde sempre gostei e não desgosto, só que na altura lá quando 

tínhamos a vacaria acho que era…estávamos a fazer vida de cigano. 5h d 

amanhã, 10/11h da noite. Sempre, sempre. De domingo a domingo.  (…) 

Depois eu casei, tive duas filhas e não as vi crescer. E, então, foi a questão 

de arrumar a vacaria.” (Agr.4) 

II) A relação com o 

produto do 

trabalho 

“É terapêutico. Falar com as plantas, elas falam connosco, embora as 

pessoas não entendam isso, dizem que é uma palermice, mas é verdade. As 

plantas falam connosco. (…) Se você estiver fixada numa planta, tanto faz 

ser de jardim como… (…) Noto que ela comunica comigo que quer beber, 

que esta stressada, o tal stress (sorriso), que esta desidratada. Portanto, eu 

tenho que lhe deitar água. Eu se bem conheço a planta, consigo-me 

aperceber disso. Isso não é uma coisa que salta logo aos olhos das pessoas. 

Olho clínico como eu costumo dizer. Eu digo pequenas plantas, que se 

notam no dia útil, mas por exemplo na videira, não se nota ao final do 

segundo, nem do terceiro, se calhar nem ao final de 8 ou 15 dias, que é 

diferente.” (Agr.2) 

“É o gosto que nós temos de ver crescer o produto, não faz ideia…é um 

filho. Cada garrafa é um filho. Há sempre aquele carinho, aquele olhar. (…) 

Há uma vaidade enorme e é por isso que eu fico triste, porque ninguém dá 

valor a isso. Há uma vaidade, um gosto enorme, não é a questão de o meu 

produto é melhor do que o outro…mas é o meu produto.” (Agr.6) 

III) O conhecimento 

que este tipo de 

profissional 

deve deter 

“Um agricultor tem que ser…acima de tudo tem que ter um conhecimento 

muito amplo. Se não tiver esse conhecimento tem que o procurar. Acima 

de tudo tem que conhecer a cultura, tem que saber cuidar dela e depois 

tem que saber que aquilo que está a cultivar vai ter sucesso na venda.” 

(Agr.1) 

“Tem que ter paixão e conhecimento…não é chegar á beira de uma planta 

e dizer assim “eu vou por aqui um bocado de nitrato ou qualquer produto” 

se eu tenho que olha para a planta e ver o que ela precisa e o que não precisa. 

Ver que a planta que está carente. Sei avaliar isso e isso não é para qualquer 

pessoa, nem para qualquer agricultor (…) Fazem cultura cega, como eu 
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costumo dizer. (…) Independentemente da dimensão deles, ter muita ou 

pouca área, para mim não são agricultores. Um agricultor se não tem 

conhecimento tem que procurar quem tenha para lhe explicar, para lhe dar 

ordens para fazer. Isso é que é um agricultor.” (Agr.2) 

IV) Capacidade de 

comercialização 

“Ou seja, além de agricultor ainda que tem que ser um bocadinho 

comerciante porque se não for comerciante porque produzir considero 

como a parte mais fácil, porque você produzir com maior ou menor 

dificuldade consegue, mas depois a parte comercial é que é a mais difícil, e 

um bom agricultor tem que ter isso tudo.”  (Agr.1) 

“(…) eu costumo dizer que o agricultor sabe plantar, sabe podar, sabe tudo, 

só não sabe comercializar.” (Agr.2) 

V) Paixão pelo 

trabalho que 

realiza 

“O que é para mim um agricultor? Em primeiro lugar é uma pessoa que 

gosta da terra. Gosta do que faz, que é o meu caso. Ou seja, eu ás vezes 

chego a me autoavaliar. Eu pergunto muitas vezes, quando acordo de 

manhã, como é que eu consegui fazer isto e isto e isto. Porque está aqui na 

minha mente. As coisas têm que ser feitas assim, assim e assim, prontos, 

está programado.  Um agricultor é uma pessoa, no fundo tem uma certa 

paixão pela terra. Tem que ter gosto, tem que gostar mesmo, ter paixão. 

Tem que olhar para os frutos, para as plantas e falar com elas e elas com 

ele. Isso é um bocado bla-bla, mas isso até os cientistas tem dificuldade em 

explicar isso, mas isto existe.” (Agr.2) 

“Você como jovem eu era capaz de lhe dizer “primeiro tens que gostar 

muito, acima de tudo””. (Agr.1) 

Fonte: elaboração própria 

A categoria I converge com o ponto de vista de Pinto (1985) relativo à polivalência de 

capacidades e de esforço físico que esta atividade económica exige. No segundo excerto 

encontramos traços da, designada por Tchayanov (1973), autoexploração a que a família 

camponesa se submetia para garantir a satisfação das suas necessidades. Ao longo das 

entrevistas foi clara a presença constante desta ideia de relação “direta e evidente (…) do 

criador para a criação” dos agricultores para com o produto de que Pinto (1985) fala 

(categoria II). Relativamente aos conhecimentos necessários à prática agrícola, 

novamente com Pinto (1985) encontramos esta categoria expressa teoricamente, quando 

o mesmo refere que embora o trabalho agrícola seja pouco qualificado, o mesmo implica 

amplos conhecimentos para que possa ser bem executado. A comercialização é referida 

por (Alter, 2015) como uma das dificuldades da agricultura em Portugal, tal como a falta 

de conhecimentos ao nível de gestão, marketing, comercialização, mercado e capacidade 

técnica. Por fim, a categorias V surge como um dos principais motivos apresentados para 
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a abertura de negócios na economia popular, relacionada igualmente com a referida 

reprodução ampliada de vida. Por consequência, excertos da categoria número quatro, 

levam-nos a uma outra categoria – VI) agricultor enquanto trabalhador da terra/produtos. 

Os discursos que serão apresentados de seguida orientam-nos ainda para duas outras 

componentes: a de a VII) falta de escolaridade não deve ser estigma associado aos 

agricultores; e as VIII) preocupações ambientais; 

“A - Há pessoas que são analfabetas, não tem a quarta classe, a segunda classe, “olha, és um agricultor!”. 

E – Acha que as pessoas associam...acha que a ideia, o ser agricultor é mal visto? 

A – Também, penso que sim. Muito [mal visto]. 

E – Mas, se tivesse que explicar a alguém, a uma criança, a alguém que venha da cidade… 

A – É uma pessoa que trabalha na terra. Lá por ter o 2º ano, o 11º ano, ou seja engenheiro… (…) 

Independentemente de ser doutor ou engenheiro…que trabalha na terra.” (Agr.4) 

“É uma pessoa que tenta tirar o máximo de rentabilidade possível da terra, e agora vamos ser um 

bocadinho filósofos, sem tirar o ambiente (…) E acho que a definição de agricultor é essa. Portanto, um 

agricultor é a pessoa que explora, que tentar tirar o máximo de rentabilidade da terra, sem estragar o 

ambiente. Quem te ter, tem que ter essa…” (Agr.5) 

Todos os agricultores afirmam identificar-se com a própria descrição de agricultor.  

“Eu vejo-me assim. Para mim tem que ser, se não…não tem sucesso na agricultura. O tipo de agricultura 

que nós temos aqui na nossa região, se o agricultor não tiver essas características, vai ter muita 

dificuldade em sobreviver.” (Agr.1) 

“Sim. Para trabalhar. Tem que trabalhar. Eu e todos como eu.” (Agr.3) 

“Eu identifico-me com essa descrição. Ou seja, quando uma pessoa está a comer uma taça de morangos, 

eu tenho que ter a certeza que a pessoa que esta a comer come com vontade, que não tem ali nada, que a 

pessoa não tem qualquer problema em dizer “tem este ou aquele produto que não podia ter”. 

Compreende? Estou a falar em coisas muito sensíveis que na horticultura…” (Agr.2) 

“Sou muito consciente. Embora, hoje em dia com a utilização de herbicidas e tal não sei se não estaremos 

a fazer muita asneira, mas temos que os usar. (…) Faço isso.” (Agr.5) 

Contudo, foi possível perceber que quando o discurso permitia falar de outros 

agricultores, as referências incluíam a ideia de que os agricultores são indivíduos 

teimosos.  

“E as pessoas são interessadas, mas também compreendo que não é fácil, porque nem todos agricultores 

também têm esse espírito…porque o agricultor também é um bocado teimoso, também gosta de fazer 
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aquilo que quer. Não aceita muito que lhes imponham aquilo que deve fazer, e também, se calhar, é por 

isso que as coisas se limitam um bocadinho.” (Agr.1) 

4.2.2 Projeto “Da Nossa Terra” 

 Na última parte da entrevista, o tema da conversa versava o projeto “Da Nossa 

Terra”, iniciativa ao qual qualquer um dos agricultores tem ou teve em algum momento 

uma ligação. Relativamente às interpretações obtidas quando questionados sobre em que 

consistia o projeto DNT, estas rementem para conceções positivas relativamente ao 

conceito base da iniciativa, que consiste essencialmente na entrega de produtos na 

cooperativa que tem por responsabilidade de vender os mesmos aos parceiros sociais do 

concelho ou a novos clientes.  

“O projeto DNT é um projeto muito interessante. Se for levado à risca, consoante eu o entendo que 

seria… (…) Pronto, eu agricultor, a organização, neste caso a cooperativa, a parte intermediária, e depois 

o consumidor. Ou seja, por aquilo que eu me apercebo o projeto DNT nasceu para que os produtos 

agrícolas chegassem às instituições do concelho. (Agr.1)” 

 “O conceito do projeto DNT, pelo que eu entendo…o projeto DNT tem que ser, basicamente, com 

produtos da nossa terra, com produtos da região. Sem dúvida. Isso é a base. Não quer dizer que tenha que 

ser sempre assim. Mas a base é essa. (…) O projeto DNT para mim é isto: um conjunto de agricultores 

em que um produz alface, outro produz batata, ou pode haver um que produz alface, batata e cenoura e 

outra coisa e o outro produz ervilha e laranja, tangerinas e isso tudo…e que se propõe a vender, aqui na 

cooperativa, os produtos deles. Isso para mim é o projeto DNT. (…) Ou seja, o que eu entendo aqui do 

projeto DNT é que foi muito bem pensado, muito bem elaborado, sem dúvida (…) Isto criou-se um nome 

muito bonito, muito interessante, é de facto interessante.” (Agr.2) 

“O projeto DNT acho que é, por exemplo, estamos a falar da cooperativa, que os produtos DNT é na 

cooperativa, que era ir ter com os agricultores, que é quem trabalha na terra, e consumir-lhe os produtos 

todos, garantir-lhe os produtos todos deles (…)” (Agr.4) 

Estes dados juntamente com as informações teóricas sobre o projeto permitem-nos 

afirmar que o DNT não é mais do que o princípio primário de uma cooperativa de compra 

e venda aplicado a um projeto de microescala.  A Coopenafiel encaixa-se na tipologia de 

cooperativa de consumo, muito embora não seja possível à mesma, dados os problemas 

financeiros que enfrentam, realizar uma distribuição do excedente pelos associados, 

embora tal esteja estipulado nos seus estatutos (notas de observação). A cooperativa 

agrícola deveria, à semelhança de outras instituições do concelho, procurar combinar 

diferentes recursos financeiros (notas de observação). 
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Retomando às entrevistas, verifica-se algum desconhecimento sobre o projeto e o seu 

funcionamento, tal como desanimo face mesmo. 

“A – Ora bem, eu não sou muito bom entendedor desse assunto. Sei dizer o que se fala. O projeto DNT, 

os legumes DNT, os produtos hortícolas DNT, ouço dizer que estão a funcionar bem. 

E – Sim, mas o que é que é o projeto? 

A – Não sei explicar. 

E – E o que é que acha que a cooperativa faz aos produz depois? 

A – A cooperativa depois, através de escolas, vai, vai… 

E– Manda para as cantinas escolares? 

A – É. Um bocadinho para cada lado, as alfaces, as batatas, a cebola. E parece que trabalhavam com o 

Intermarché de parede e aqui também deve ser, o Intermarché de Penafiel, é o mesmo, deve ser.” (Agr.3) 

 “Acho que é um projeto de mais valia para a nossa terra se fossem ter com os agricultores…” (Agr.4) 

“Funciona mal (…) [Participei] Porque acho que é um projeto engraçado.” (Agr.5) 

Foi ainda possível perceber que existe um sentimento de pertença relativamente ao “Da 

Nossa Terra” e que o mesmo é marca da identidade do agricultor. 

“Eu participei porque faz parte dos agricultores que se prezam de ser agricultores em Penafiel, em que 

tentei colaborar na medida do possível. Compreende? (…) […]. Eu sentia a responsabilidade de 

colaborar. (…) Da nossa terra […] A nossa terra é mais do que eu. A nossa terra é a nossa terra. (…) Eu 

tenho uma cota de responsabilidade no projeto, quer eu queira, quer não. Mesmo que eu estivesse fora das 

pessoas que constituíram este projeto eu tinha sempre responsabilidade, porque o meu nome estava lá – a 

“nossa terra”, “a nossa terra”! Se eu sou desta terra eu tenho responsabilidades nisso. (…) Mas quando vai 

“a nossa terra” diz Penafiel e, portanto, quando diz Penafiel e diz “Da Nossa Terra”, eu tenho uma cota de 

responsabilidade, sendo eu o agricultor Da Nossa Terra, da terra de Penafiel (sorriso).” (Agr.2) 

“[…] o projeto DNT é uma coisa muito, muito delicada e quando metemos agricultores nisto os que se 

prezam de ser agricultores sentem isso nas…[…] nas veias (sorriso), sentem isto no íntimo deles. A 

“nossa terra”, aquilo que nós somos, portanto, está-nos a representar.” (Agr.2) 

Relativamente ao funcionamento do projeto atualmente, os agricultores apresentam uma 

visão muito negativa do mesmo. 

Tabela 11 – Categoria “Funcionamento do Projeto” 

Categorias Excertos 

Falta de organização das 

produções 

“Conta-se um bocado com aquilo que os agricultores fazem. Tenho 

que lhe dizer isso…” (Agr.1) 
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“Prontos, o que é que se fez: comercializa-se, mas ficou muito 

dependente de dois ou três agricultores. Eu não sei se devia dizer isto, 

mas…custa-me às vezes ir vê-los buscar a mercados abastecedores, 

quando eu acho que é preguiça que não se vai ao agricultor, porque 

às vezes os agricultores têm os produtos.” (Agr.5) 

Acho que é um projeto de mais valia para a nossa terra que fossem 

ter com os agricultores…” (Agr.4) 

 “Tinha capacidade para fazer abóbora para abastecer quase o ano 

todo, mas (ninguém quer?). Sabe para onde é que elas foram? 

Vieram meia dúzia, depois um dia cheguei aqui e estavam ali umas 

quantas não sei de onde…” (Agr.5) 

Inexistência de garantias de 

escoamento 

“A - Trazer os produtos e termos a garantia que são escoados. 

E – Mas essa garantir não é feita? 

A – Não é feita.” (Agr.4) 

“Não, não! Eu agora não forneço nada. (…) Não, por causa disso, 

eu produzo se me garantirem escoamento.” (Agr.5) 

Fonte: elaboração própria 

Quanto à procura por produtos que não são de origem local, o funcionário/a B refere que 

os agricultores não apresentam interesse em vender os seus produtos à cooperativa, pois 

conseguem preços mais elevados na venda direta ao público (mesmo que por métodos 

pouco legais). Nestes casos, a Coopenafiel entra em contacto com outras cooperativas 

agrícolas para comprar os produtos em falta, sendo a Cooperativa Agrícola de Esposende 

um desses fornecedores. Esta solução não se verifica no caso das grandes superfícies que 

trabalham com o projeto “Da Nossa Terra”, como é o caso dos Intermarché de Penafiel e 

Paredes, que só apresentam interesse na compra de produtos locais. 

 Quando questionados quanto à sua atual relação do projeto, os agricultores 

demonstram alguma confusão face à mesma pois não são contactados pela cooperativa 

para entregarem os seus produtos com regularidade. Estas informações em cruzamento 

com o desconhecimento demonstrado pelos entrevistados relativamente ao 

funcionamento do projeto, permitem-nos afirmar que não existe uma tentativa de 

envolvimento dos agricultores no DNT, projeto que pretende resolver os problemas dos 

mesmos. 

“Olhe, eu não sei e para lhe explicar mal, mais vale não explicar, porque, praticamente, nunca trabalhei 

aqui. Já trabalhei aqui algum tempo com a nossa cooperativa, na compra e venda de produtos…não sei 

porque nem porque não… (…) Só entrego se me pedirem para trazer. Agora se eu tenho uma certa altura 

para o trazer, chega a uma certa altura (não convém?/não me combinam mais?) é porque os meus 
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produtos não eram bons. (…) Sim, não sei porquê, mas eu não tive problemas (com ninguém?). Agora, as 

minhas coisas, todos os meus produtos crescem normalmente. Por cima dos legumes apenas caí água, 

nada mais (…).” (Agr.3) 

 “Não. Eu vou-lhe dizer…eu sai…não sai bem, sai e não sai. Eu ainda não saí, ainda não disse a ninguém 

que sai.  (…) Sempre que me solicitam que eu tenha, eu forneço.” (Agr.2) 

 

“Porque uma pessoa liga “olhe, tem feijão verde? Ai agora não porque o fulano trouxe e já não é preciso”. 

(…) Eu é que ligo “é preciso”, que eles não me ligam! Mas como os meus produtos estão vendidos por 

natureza, eu agora não ligo, não é? Por isso é que eu digo, deveria, mas não é [garantido o escoamento 

dos produtos]”. (Agr.4) 

 Após realizado um cruzamento entre as categorias “O que é o projeto”, “O que 

deveria ser o projeto”, “o que correu mal”, “Motivo para não estar no projeto”, “Motivo 

para continuar no projeto”, “o que correu bem” e “DNT”, concluímos que existem nas 

respostas dos entrevistados, por exemplo, à pergunta “o que correu mal no DNT?” 

existem referências às outras categorias mencionadas. Após a análise do conteúdo destes 

cruzamentos, prevalecem nove ideias (que serão analisadas com mais pormenor à medida 

que cada uma das categorias é referida): a falta de dinâmica do projeto; a falta de 

envolvimento dos agricultores no DNT; a falta de garantia de escoamento; a falta de 

interesse das partes interessadas, tal como a falta de consonância entre as mesmas; o 

sentimento de falta de representação dos agricultores por parte da Coopenafiel; a 

inexistência da falta de organização de produções; a pouca procura por novos clientes e a 

opinião de que a natureza do próprio projeto é o maior trunfo do mesmo (anexo 6). 

Tabela 12 – Subcategorias da categoria-mãe “O que deveria ser o projeto?” 

Categorias Excertos 

Estudo de 

mercado 

“Então tinha que haver um estudo para saber as características, prontos, das 

necessidades que era preciso para as cantinas…[necessidades] do consumidor, 

neste caso seriam as cantinas escolares, as cantinas das creches ou dos centros de 

dia ou…das instituições locais. E então, a partir daí, a organização chegava à beira 

do produtor e dizia assim: “olha tenho x agricultores, preciso tantos kilos de batatas 

por ano, que tantos quilos de cebola, preciso de tantos de alface, pepino, tomate…e 

então…” (Agr.1) 
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Organização de 

produções 

“Eu tenho de dizer o que me vai na alma, como eu costumo dizer. A dinâmica do 

projeto DNT, no que diz respeito às pessoas que estão mais na frente, há aqui algo 

que, para mim, não funcionou. Chama-se a isso a ordenação de culturas. A forma 

como eu devo produzir, o quê e quando em função das vendas, do projeto. (…) O 

projeto DNT, há aqui pessoas à frente, que estão à frente! Então, essas pessoas 

têm que ordenar as culturas. Aos agricultores “oh senhor fulano, tu produzes 

ervilhas até abril, tens que ter em abril. O Manuel produz de abril até maio” (…) 

Que não são os agricultores que tem que fazer isso! São os técnicos…”. (Agr.2) 

Garantias de 

escoamento 

“O projeto DNT acho que é, por exemplo, estamos a falar da cooperativa, que os 

produtos DNT é na cooperativa, que era ir ter com os agricultores, que é quem 

trabalha na terra, e consumir-lhe os produtos todos, garantir-lhe os produtos todos 

deles. (…) Mas, não é porque…é assim, eu forneço os restaurantes porquê? Para 

isso trazia tudo para cá e cá depois é que abriam o leque.” (Agr.4) 

Apoio na 

comercialização 

“E – Então a função do projeto é dar este apoio na parte da comercialização? 

A–Exato. 

E– Que o agricultor não tem? 

A – Não tem. O agricultor é agricultor, é produtor e tal…há as pessoas formadas 

para a comercialização. (…) Aquilo que eu gostaria de ver…prontos, não sei se 

estou a ser autocritico, meu mesmo, era que aparecesse pessoas com uma dinâmica 

de fazer sentir, ou comerciante. Se calhar nós não sabemos passar a palavra, mas 

que haja alguém que saiba passar a palavra e que faça sentir que é, verdadeiramente, 

aquilo que nós produzimos. Compreende?” (Agr.2) 

Novos clientes  “A - Porque você não vai fazer…se o projeto DTN está muito baseado no 

fornecimento das cantinas escolares, sabemos que de junho até setembro você não 

tem mercado, tem que estar preparado para isso. Mas lá está, o projeto DNT não 

pode estar só agarrado às cantinas escolares. 

E – Tem que diversificar o leque de clientes. 

A – Exatamente.” (Agr.1) 

“Também, mas eles podiam fazer uma parceria com o Intermarché, com o pingo 

doce, com…não interessa com quem.” (Agr.4) 

Fonte: elaboração própria 

Nesta última categoria, é possível compreender que existe algum desconhecimento face 

aos contratos comerciais já existentes no projeto. Atualmente, o projeto “Da Nossa Terra” 

abastece somente seis cantinas escolares (freguesias de Capela, Rio Moinhos, Portela 

(gerido pela Associação para o Desenvolvimento da Portela), Rãs, Fonte de Arcada e 

Duas Igrejas; duas IPSS: Associação para o Desenvolvimento de Galegos e a Associação 

para o Desenvolvimento de Lagares (sendo que apenas ocasionalmente esta última 

recorre ao projeto); e as duas grandes superfícies comerciais, Intermarché de Paredes e 

de Penafiel, que continuam no projeto. A perda de abastecimento de várias cantinas 
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escolares passou pelo agrupar de diversas escolas num único centro escolar na cidade de 

Penafiel, sendo que a nova cantina deste centro, gerida por uma empresa exterior, fornece 

agora as refeições a diversas outras escolas primárias e não demonstra interesse em ser 

abastecida pelo projeto “Da Nossa Terra”, para além de nunca ter sido feito um verdadeiro 

esforço por parte da Coopenafiel para a realização de um acordo (notas de observação). 

O funcionário/a B, considera que deveria existir uma tentativa, por parte da direção da 

Coopenafiel, de expansão do número de escolas associadas ao projeto (nota de 

observação). Infelizmente, também a parceira com as mercearias “Pedros” terminou, tal 

como se verificou o fecho da loja a Loja de Produtos locais e regionais “Da Nossa Terra”. 

 A organização das produções e o estudo do mercado são dois dos caminhos 

apontados para reverter a situação do projeto na perspetiva do/a funcionário/a A: 

- Um técnico de apoio no terreno dedicado aos agricultores do projeto, para que 

estes realizem produções racionais (respondendo à falta de conhecimentos 

técnicos dos agricultores) e para garantir o controlo do tipo de explorações que 

existem, por forma a garantir as encomendas, não desperdiçando a produção; 

- Um técnico de marketing para trabalhar a procura do mercado. (notas de 

observação). 

A primeira medida apresentada pelo/a funcionário/a relativamente à transmissão de 

informação cruza com a falta de informação enquanto dificuldade referida pelos 

agricultores, anteriormente apresentada. Segundo Vitorino Ferreira um dos objetivos da 

Coopenafiel passa pelo apoio prestado aos agricultores na compra de produtos e na 

própria produção. Esta possibilidade de acesso a informação é uma questão de grande 

importância para o desenvolvimento de negócios no âmbito da economia popular 

(Coraggio, 1999). 

A anunciada organização de produção/apoio técnico junto dos produtores, com o 

apoio da DRAPN, nunca se chegou a verificar durante todos os anos de existência do 

projeto. O presidente da cooperativa afirma que, efetivamente, esta organização nunca foi 

realizada e que, relativamente ao estudo do mercado, os agricultores nem sempre estão 

recetivos aos concelhos dados. 

“Vamos falando, mas nunca foi organizado. Nós temos que fazer aqui algumas sessões de esclarecimento, 

deixar passar agora esta época de muita azáfama…muita agitação por causa da formação…se calhar 

virarmos para essa situação de…tentar…nós precisávamos era de, não só no caso do pequeno comércio, 

tentar convencer que o produto DNT é bom, e convencer os produtores a produzir, não o que lhes dá na 
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real gana, mas aquilo que o mercado precisa…pronto, mas isso é uma coisa que se fez no inicio, ainda eu 

não era cá presidente…mas, depois não se foi desenvolvendo.  

Importante será ainda referir que a CMP garantiu financiamento à Coopenafiel para a 

contração de um profissional de marketing, que desenvolveu uma campanha publicitaria 

sobre o projeto DNT (anexos 4.a, 4.d, 4.2 e 4.f). Contudo, após o seu despedimento 

voluntário, nunca voltou a existir uma aposta numa estratégia de marketing do projeto, 

ponto que, admitido pelo próprio Vitorino Ferreira, “não tem sido o melhor até hoje”. 

 Todos os agricultores demonstraram estar disponíveis para a participarem de tal 

organização de produções. Esta ideia de organização conjunta de produções já havia sido 

referida por Kautsky (1972, p.165): “a sociedade de venda só se poderá tornar 

verdadeiramente útil para a pequena exploração quando for possível levar diferentes 

membros das sociedades a produzir uniformemente, segundo um plano uniforme e com 

meios uniforme.” 

“Sim, mas cada um produz o que quer, mas eu não tinha problema nenhum em organizar em função de.” 

(Agr.1) 

“Em batata e cebola por exemplo. Se precisasse três, quatro meses seguidos de cebola eu arranjo-a. (…) 

Então, se eu tenho que a levar para a feira, deixa-se toda aqui. (…) Depende se realmente precisarem eu 

posso fazer isso. Se eu ei de a levar para o mercado abastecedor, porque posso produzir porque vai para o 

mercado abastecedor! É uma alface que é colhida três vezes ou quatro.” (Agr.3) 

“Dentro das minhas possibilidades estaria. No meu existir no DNT, sempre no espírito do DNT, 

independentemente das quantidades, dos volumes de produção, estou sempre disponível.” (Agr.2) 

“Concordo. Por exemplo, a mim tocava-me a parte de repolho ou outra coisa qualquer, outro com a alface 

(…) mas é assim, cada um tinha que garantir o produto e traze-lo cá.” (Agr.4) 

“Isto criou-se um nome muito bonito, muito interessante, é de facto interessante. (..) O que funcionou 

melhor foram as palestras.  (…) Sim, as palestras que tivemos aqui foram muito bonitas. (…) Tivemos 

aqui palestras promovidas pela CMP, eu estive aí e (gostei?) bem. E acho que a intenção da câmara é 

muito boa, muito boa. Acho que até um município de qualquer concelho não tem…e nisso, oh menina, 

isso não há ponta por se der…não…se calhar, qualquer concelho não tem o privilégio de ter uma câmara 

tão interessada como nós temos.” (Agr.2) 

Quando foi pedido aos entrevistados para identificar o correu melhor e o que 

correu pior no projeto, foram referidos como pontos positivos o entusiamo e a fase inicial 

do projeto, que na opinião geral dos agricultores terá corrido muito bem, com referências 

à dedicação da câmara municipal local. Inclusivamente, um dos agricultores afirma 
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mesmo que acredita que o projeto tem mantido um bom funcionamento, o que revela 

desconhecimento face à iniciativa, sendo este o mesmo agricultor (agr.3) que 

anteriormente identificamos como desconhecedor do funcionamento DNT.  

“É assim, inicialmente porque, prontos, havia aquele entusiasmo houve um apoio muito de grande de 

pessoas que, prontos, que estavam a fazer precisamente esse trabalho de saber as necessidades do 

consumidor para fazer chegar ao produtor aquilo que havia necessidade de fazer. Prontos, isso foi muito 

bem feito inicialmente.” (Agr.1) 

“Sei dizer que funciona bem, não é que venha cá todos os dias, mas tenho visto uma quantidade de caixas 

de alface, de tomate, batata. Até vejo lá em baixo ao fundo uma palete grande de batatas. Acho que está a 

correr bem, e (se eles lançassem?) aqui na zona nas escolas todas. (?) esta a funcionar bem?” (Agr.3) 

De acordo com a observação realizada, o sucesso inicial do projeto DNT não se 

prolongou pelos restantes anos do projeto. Atualmente, contam apenas com três 

agricultores (nota de observação), ao invés dos catorze agricultores envolvidos no projeto 

no maior pico de sucesso da iniciativa. De acordo com o atual presidente da Coopenafiel, 

Vitorino Ferreira,  

“o mercado baixou, vendemos [agora] 1/3 do que se vendia à três ou quatro anos atrás quando o 

projeto arrancou.”.  

Apesar de o projeto contar com uma banca na cooperativa e com a loja do museu 

municipal de Penafiel para a venda dos seus produtos, o seu funcionamento não é o mais 

eficiente. Relativamente à banca, o consumidor não esta habituado a comprar na 

cooperativa. Um dos motivos reside no facto de, por forma a serem evitados litígios com 

mercearias locais, foi decidido não apostar na venda direta de produtos, sendo a banca 

promovida de forma bastante residual, somente com uma ou outra publicação no 

Facebook da cooperativa (muito básico e pouco trabalhado) e com pequenas referências 

a este serviço em alguns panfletos colocados na caixa da cooperativa, à disposição de 

qualquer um, embora de forma muito pouco apelativa (notas de observação). 

Por um lado, apesar de a loja no museu ter vendido muito bem em 2013 e 2014, 

por época do Natal, devido a questões logísticas no ano de 2015 a cooperativa não 

preparou devidamente esta época festiva e as vendas desceram. O problema passa pela 

consignação, pois alguns produtos apresentam prazo de validade, correndo o risco de os 

mesmos perderem qualidade e não ser possível consumi-los, o que implica uma perda de 

dinheiro por parte dos fornecedores, que ao final de alguns meses, acabam por perder o 

interesse neste negócio. Por outro lado, de acordo com o funcionário/a B, os funcionários 
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do museu não se esforçam por vender os produtos, pois afirmam que “ganham tanto quer 

façam publicidade quer não façam, por isso não se dão ao trabalho”. Para além disto, estes 

funcionários acabavam por indicar uma lojinha com produtos semelhantes, próxima do 

Museu. As lojas privadas locais de venda deste tipo de produtos não têm interesse em 

vender os produtos locais, pois o preço não é compensatório, para além de não existir 

público para tal a nível local – somente os visitantes demonstram interesse em adquiri-

los.  

Um outro aspeto positivo refere ao serviço prestado ao cliente. Contudo, para alguns 

agricultores não existe nada de positivo a apontar. 

 

“E – E o que é que correu melhor? Se tivesse que me dizer um ponto positivo… 

A – Não sei. 

E – Não sabe? (sorriso) Acha que não correu nada bem? 

A – Não sei. 

E – Não sabe o que correu melhor, se tivesse que me apontar… 

A – Não…” (Agr.4) 

“Eu acho que o fornecimento a tempo e horas do produto, que esta a funcionar. Nesse aspeto, vem-se de 

manhã à hora da organização…” (Agr.5) 

 

Relativamente ao que terá corrido mal ao longo dos anos de existência do projeto, os 

entrevistados referem diversos aspetos, desde a pouca dedicação do agricultor, à falta de 

envolvimento na causa por parte dos responsáveis do projeto, que não apresentam a 

mesmo envolvimento e paixão para com a iniciativa e os produtos, a fraca gestão de 

clientes e o pagamento atrasado aos produtores. 

“Acho que o agricultor não pode estar à espera que seja a cooperativa a tratar do assunto. Acho que o 

agricultor tem a obrigação… (…) Porque o agricultor é que tem a massa! (…) Exatamente. O interesse 

maior é do agricultor. (…) Exatamente! O agricultor não pode estar sempre de mão estendida, tem que 

aproveitar uma oportunidade.” (Agr.1) 

“Mas se calhar há quem saiba vender e não há quem saiba receber. Eu tenho…não sei quer que fale nisso, 

se quiser eu falo, se não quiser…(…) de que se recebe mal, de que se recebe mal em alguns clientes. 

Recebe-se mal, porque não, tem que haver um plano de pagamento! Como há um plano de entrega, como 

eles exigem que entregue…que isto é…quer queiramos quer não o dinheirinho é que vale tudo! Nós 

trabalhamos para receber o dinheiro! Não é andar aí a entregar por entregar, eu vendi à associação tal, 

mas não recebi. (…) Ah sim! São os pontos negros dos produtos DNT, é a parte da comercialização.” 

(Agr.2) 
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“A - Eu gostava de ser representado por…e gosto de ser representado por pessoas que saibam, que sintam 

também na pele aquilo que eu sinto. 

E – E acha que tem essa representação aqui? 

A – Não. Neste momento não, no projeto DNT não temos neste momento (…) temos aqui pessoas com 

vontade, mas que não estão disponíveis a 100%.” (Agr.2) 

“Ah…e eles de vez em quando ligam-me, mas é assim, eu como esta ano fiz diferente para ter um 

pouquinho de cada vez para ter as garantias de que o escoava todo, quando me ligam, “oh pá, não tenho” 

e também não vou deixar de vender aos outros e depois a preços diferentes. (…) Depois há outra coisa 

muito má. Eu forneço e depois está-se um mês, dois sem receber. E isso faz falta. (..) Está-se um mês para 

faturar e depois um mês ou dois para receber…não é fácil.” (Agr.4) 

“Eu vi alguns [agricultores] entusiasmaditos e tal, mas depois parecia que andavam quase a pedir por 

favor para trazer os produtos. (…) É preguiça! Não é mais nada. Se se implementasse aquilo que foi 

criado é claro que há pessoas aqui que tem que sair do gabinete e tem que ir ao campo falar com o 

agricultor, ver como é que estão os produtos! (…) Porque há pessoas a quem os produtos nunca falham, 

vão ali ao mercado abastecedor e os produtos aparecem, agora não é produto “Da Nossa Terra”. Alguns 

até tem umas sacas que falam espanhol. (…) Por exemplo, um caso. Penafiel tem grandes produtores de 

batata e eu vejo aqui batata que não é nossa, é espanhola.” (Agr.5) 

“E depois há outra coisa muito má. Eu forneço e depois está-se um mês, dois sem receber. E isso faz 

falta.” (Agr.4) 

 Um outro motivo apresentado pelos agricultores é relativo a motivos políticos, 

ideia corroborada pelo/a funcionário/a B. De acordo com a opinião de ambas as fontes as 

juntas de freguesia optam por não comprar ao projeto “Da Nossa Terra”, pois mesmo 

despendendo o mesmo valor monetário, ou até um pouco mais, preferem comprar ao 

agricultor da terra, mesmo que esse agricultor seja o mesmo agricultor do projeto, numa 

tentativa de campanha política. O presidente da cooperativa concorda com esta ideia, 

afirmando que a proximidade do agricultor às escolas, mercearias locais, ou mesmo ao 

consumidor final, faz com que, também o próprio agricultor, dispense o projeto. Desta 

forma, acabam por vender os produtos ao mesmo preço da cooperativa, ou mais caros, 

não necessitando de pagar a margem retirada pelo projeto, para além de serem 

dispensadas todas as legalidades necessárias ao processo de venda, como a 

obrigatoriedade de coleta que permite aos agricultores passar fatura. Deste modo, a 

cooperativa não tem possibilidade de retirar uma pequena margem de lucro para garantir 

a sustentabilidade financeira do projeto (notas de observação). 
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 Relativamente à legalidade da venda, o mesmo problema é verificado no âmbito 

da restauração, pois com a necessidade de fatura, estes acabam por ser obrigados a 

declarar as suas compras à autoridade tributária. B afirma que, quando os agricultores são 

contactados para fornecerem o projeto, muitas vezes acabam por responder “vou ver o 

que aqui tenho, o que sobrou”, discurso, que na opinião do/a mesmo/a, reflete a ideia de 

estes estão “a fazer um favor” à cooperativa (notas de observação). 

Quanto ao empenho dos responsáveis pelo DNT, o funcionário/a A, refere a falta 

de empenho da direção anterior da Coopenafiel 

“Não agarraram os produtores, que acabaram por ir embora, pois aproveitaram outras 

oportunidades noutros locais, outras formas de vender os seus produtos, para além de que havia 

problemas de logística” (Comunicação pessoal,2017). 

Afirma ainda que o projeto obrigava a muito trabalho extra, tal como dedicação. Contudo, 

tornava-se complicado pedir aos funcionários esforços extras, muitas vezes fora do 

horário de trabalho, pois para além de receberem um salário, considerado por este/a 

funcionário/a mal pago, não se sentiam reconhecidos nem valorizados pela direção. Tal 

acabou por originar problemas entre colegas e sentimentos de injustiça, pois alguns 

funcionários acabavam por trabalhar e participar mais do que outros. Acaba por ser ainda 

apontado um problema de falta de idoneidade de alguns membros da direção, que na sua 

atividade profissional acabaram por usufruir, diretamente, dos contactos e clientes do 

projeto. Na prática, embora cooperantes, são concorrentes da própria cooperativa, algo 

proibido pelos estatutos da mesma, que apresenta como dever do associado “não realizar 

atividades concorrenciais com as que sejam objeto principal da Cooperativa” 

(Coopenafiel, 2018, p.7). Afirmam ainda que os cooperantes que violem este dever serão 

excluídos da mesma.   

 Os motivos para a participação ou não dos entrevistados no projeto atualmente, 

rementem para a esperança de que o mesmo ainda possa vir a ganhar uma nova dinâmica, 

pela valorização do produto ou pela a desilusão face ao rumo que a iniciativa tem tomado. 

“Continuo porque, mais tarde ou mais cedo as coisas podem tomar outro rumo.” (Agr.1) 

“Para valorizar o meu produto. Consigo valorizar mais rapidamente o meu produto no DNT, ou nos 

minimercados ou na restauração do que na…[outros fornecedores]” (Agr.1) 

“E sinto que isto ainda não está…mas sinto que ainda vamos a tempo, que estamos a tempo. Temos que 

aprender com os erros.” (Agr.2) 
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“Mas, sinceramente afastei-me um bocado do projeto DNT porque acho que não está a ser aquilo para 

que foi (…)” (Agr.5) 

Todos os agricultores, com exceção de um, afirmam que as expectativas que tinham face 

ao projeto DNT não foram cumpridas. 

“Não (…) As expectativas é que isto tivesse no auge. (…) O auge, que estivesse no máximo. (…) Venda 

máxima…” (Agr.2) 

“Sim, eu acho que sim, que eles estão a trabalhar bem (…) Esperava que isto fosse para a frente. (…) 

Vender os produtos, vender os produtos dos agricultores. (…) Para mim foram, não é que comprassem a 

mim, mas venho aqui quase todos os dias e vejo andamento para isso. Vejo batatas, vejo cebolas, vejo 

fruta.” (Agr.3) 

“Ter um rendimento extra, pequenino, mas que junto a outro…” (Agr.5) 

Existe um reconhecimento face à inexistência de cooperação, entre agricultores, dentro e 

fora do projeto DNT.  

“Por exemplo, tivemos…quando começamos a fazer silagem (…) nós tínhamos cinco amigos, uma 

máquina de silagem, que é uma máquina muito cara e um investimento muito grande, nós compramos a 

máquina entre os cinco. Portanto, eu fazia a silagem em minha casa e eles transportavam. Depois ia para 

casa deles, o dono da casa silava e eu ajudava a transportar. É claro que isso funcionou bem durante 

quatro ou cinco anos, mas depois começaram…porque por exemplo a minha exploração cresceu muito 

nessa altura…depois vinham para minha casa 3 dias e eu ia para casa deles 1 dia… e depois isso 

começou, está a ver? Como bom cooperante que eu sou, cheguei ao fim do ano e disse: “meus amigos, 

isto para mima acabou. Vamos fazer uma cartinha fechada, quem der mais é quem fica com a máquina”.” 

(Agr.5) 

“Há de reparar que nesta zona de Vale do Sousa, Vale do Cávado e Vale do Tâmega, em redor do Porto 

sofre um bocado da inveja. Ou seja, o vizinho comprar um carro XPTO ele tem de comprar um XPTO 

mais GT, se a casa de um tem piscina a outra também tem que ter. (…) A mentalidade [em Trás-os-

Montes] é diferente, são pessoas mais humildes e, não querendo que isto seja mal interpretado, mas aqui 

há mais novos ricos. Pessoas sem formação, mas com bastante dinheiro que pensam que o dinheiro 

compra tudo e todos.” (Agr..6) 

 Por fim, ao longo da entrevista foram feitas algumas referências ao papel da 

Coopenafiel no projeto DNT e enquanto organização cooperativa no âmbito agrícola.  
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Tabela 13 – Categorias da categoria-mãe “Papel da Cooperativa” 

Categoria Excertos 

Dificuldades que a 

Cooperativa 

encontra 

“Cooperativa… (…) não quero ser incorreto, prontos, eu continuo a colaborar 

porque eu confio nas pessoas que estão à frente. E as pessoas são interessadas, 

mas também compreendo que não é fácil, porque nem todos agricultores também 

têm esse espírito… (…) Tem sido, minimamente…eu não me atrevo a dizer que 

têm culpa, porque não têm. Poderia dinamizar mais um bocadinho e 

principalmente acho que o agricultor não pode estar à espera que seja a 

cooperativa a tratar do assunto. Acho que o agricultor tem a obrigação…” (Agr.1) 

Cooperativas como 

representantes da 

população agrícola 

“E – Mas acha que a dinâmica deve partir das cooperativas ou da própria parte 

dos agricultores? 

A – Não, não das cooperativas. 

E – Não acha que os agricultores… 

A – Porque as cooperativas, os agricultores estão representados nas cooperativas. 

(…) Menina, o projeto DNT tem, deve ter constituída uma organização, em que 

um é chefe, entre aspas, outro é vice e outro é…é como funciona em todas … 

(…) Tem que haver dinâmica, tem que haver dinâmica da cooperativa, aqui da 

casa. (…) Tem que haver dinâmica e essa dinâmica não se inventa. Tem que 

existir tem que ser idealizada, tem que estar na nossa cabeça.” (Agr.2) 

Estabilizador de 

preços 

“A – Era! Era! Isso é que era bom, porque repare nós aqui porque se não (vamos?) 

a França…eu também já estive na Suíça, mas já trabalhava na exploração, mas 

para compor melhor a vida ia lá três meses. E então lá, havia as cooperativas, as 

pessoas tirava as batatas e iam à cooperativa. Tiravam a beterraba e levavam à 

cooperativa, tiravam uma coisa, levavam à cooperativa, e depois a cooperativa 

vendia e eles mantinham aquele preço certo, assim não…” (Agr.3) 

Fonte: elaboração própria 

Este último comentário diverge dos objetivos da Coopenafiel apresentados pelo 

presidente Vitorino Ferreira entre os quais constava o “servir de elemento padrão de 

preços de venda, ou seja, como elemento orientador do preço de venda dos produtos 

agrícolas no mercado”. Quando confrontando quanto a eficácia da cooperativa em 

cumprir tal objetivo o mesmo afirmou que tal acontece: 

“Nos grandes produtos, nos produtos de maior consumo local. Por exemplo o milho, estão sempre à 

espera que nós estabeleçamos o preço do milho, para eles estabelecerem o deles. Na batata o mesmo. De 

uma maneira geral é assim. Noutros produtos também, nos sulfatos, a marcas mais consagradas, (?) 

estabelecemos os preços para eles também estabelecerem os deles, para depois tentar copiar. Agora 

acontece que nos produtos secundários nós mantemos um preço justo e eles elevam os preços deles, o que 

faz com que uma fatura de cinco produtos, por exemplo, em média, é mais barata aqui do que lá fora. Em 

média, não quer dizer que em um ou outro…” (Vitorino Ferreira, Presidente Coopenafiel) 
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De acordo com os estatutos da Coopenafiel o seu principal objetivo passa por 

“efetivar, quaisquer que sejam os meios e as técnicas por elas utilizadas, as operações 

respeitantes à natureza dos produtos provenientes das explorações dos cooperantes e a 

prestação de serviços diversos” (Coopenafiel, 2018, p.2). Relativamente à visão, quando 

questionado o atual presidente da Coopenafiel refere que pretende deter, dentro de uma 

década, 25-30% do mercado de produtos agrícolas do concelho de Penafiel, o que 

represente um aumento na ordem dos 15-20%.  

 Por fim, quando questionado sobre o que se poderia fazer para melhorar a 

agricultura em Portugal foram feitas, igualmente, referências ao desenvolvimento do 

cooperativismo, à participação e reconhecimento dos agricultores na toma de decisões 

políticas, ao apoio com ajudas financeiras, à diminuição dos preços dos materiais de 

produção e à valorização dos produtos locais.  

“O ponto fundamental principal é o conhecimento. Acho que as pessoas, muitas vezes, não têm 

conhecimento daquilo que falam. Acho que o maior problema de todos é mesmo o conhecimento, as 

pessoas falam, falam e não sabem do que estão a falar. (…) principalmente quem organiza as coisas. (…) 

Não têm conhecimento daquilo que estão a falar. ir para o campo, vir para a nossa beira trabalhar. Porque 

é a mesma coisa…você vai construir uma ponte num vale, onde passa uma linha de água. Se você não 

falar com os velhinhos, com pessoas com 70 e 80 anos, que viveram ali toda a vida, você não sabe até 

onde a água chegou. Eu conheço uma ponte que foi feita à 2/3 anos…gastou-se ali 1 milhão ou meio 

milhão…na primeira cheia, que ainda não foi nada daquilo que os nossos velhinhos, os nossos 

antepassados… (…) Exato, é isso [valorização do conhecimentos dos agricultores]. (…) Porque magoa-

me…falei-lhe disto porque é aquilo que dá na televisão, que você vê, que eu vejo. Tivemos a tragédia que 

tivemos, o estado obrigou todos os proprietários a, inicialmente até 15 de março, a limpar tudo… 

(…).Não cabe na cabeça de ninguém (…).” (Agr.1) 

 “Valorizar os produtos locais. (…) Sim, sim, sim, e sensibilizar o agricultor, de uma forma muito séria, 

para os produtos, efetivamente, da nossa terra. “Da nossa terra”.” (Agr.2) 

“Não é preciso muito, basta dar mais incentivo à agricultura. (…) Em tudo, até animar os mais jovens. 

Incentivar. (…) Mais ajudas, mais ajudas (sorisso).” (Agr.4) 

“Muita coisa. Olhe falta, na nossa zona, um cooperativismo forte. (…) Se ele sozinho não tem capacidade 

de negociar, mas as cooperativas têm. (…). Uma coisa é chegar à beira de um, da Aveleda, chegar lá “Oh 

senhor engenheiro, tenho aqui 20 pipas”, outra coisa é “olhe, tenho 2000 pipas”. Pronto. (…) O 

cooperativismo foi ao longo dos anos, não foi aproveitado. Por isso é que nós vemos estas casa às moscas. 

(…) [O cooperativismo] É a organização de agricultores (…) Mas eles [os representantes dos 

agricultores] são eleitos, mas tem a obrigação de fazer alguma coisa depois pelos agricultores que depois 

os elegeram. Não é chegar aqui, pôr-se aqui e depois dizer “Ai eu sou o presidente da cooperativa”. E 

outras coisas que eu não posso falar daqui.” (Agr.5) 
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“Ajudas…olhar mais para agricultura. Dar melhores preços aos produtores. Ajudar a melhor os preços de 

venda. (…) Só manda vir de fora e os nossos [produtos] é para encostar.” (Agr.7) 

5.2.3. Potencial agrícola do Concelho de Penafiel e o uso de produtos 

fitofármacos 

Ao longo das entrevistas foram ainda feitas referências à preocupação relativa ao uso de 

produtos fitofármacos e ao potencial agrícola do concelho de Penafiel. De uma forma 

geral, a questão com o uso de produtos fitofármacos é uma preocupação constante no 

discurso dos entrevistados, certamente relacionada com o papel da Coopenafiel, grande 

responsável pela formação de grande parte dos agricultores do Vale do Sousa, pois as 

outras cooperativas não contam com gabinete de formação, encaminhando os seus 

agricultores para Penafiel (notas de observação). Esta organização gasta muitos dos seus 

recursos financeiros nesta missão e um dos seus objetivos da cooperativa passa 

precisamente pelo 

“Fomentar a formação dos agricultores, principalmente da aplicação de produtos fitofármacos.” (Vitorino 

Ferreira, Presidente da Coopenafiel) 

Tabela 14 – Categorias “Uso de Produtos Fitofármacos” e Potencial Agrícola do Concelho”. 

Categorias Excertos 

Uso de produtos 

fitofármacos 

“Por cima dos legumes apenas caí água, nada mais e aí que tenho lá uma filha e se 

ela se apercebe…Ela não (autoriza?) e se ela se apercebe está logo a ralhar com o 

pai e já não quer nada dali.” (Agr.3) 

“Não! Sou completamente contra. O mais possível. Não faço agricultura biológica 

porque também acho que é um bocado mito…mas tento, e estou em produção 

integrada, e tento fazer o menos possível. Seja no uso de pesticidas, de inseticidas 

(…) Felizmente tenho conseguido.” (Agr.6) 

Potencial 

agrícola do 

concelho 

“Existe, existe esse potencial. O concelho tem características para ter esse 

potencial. Desde os hortícolas, a frutas, a todo o tipo de legumes, mesmo aqueles 

mais tradicionais, desde o feijão, a couve galega, sei lá, a essas coisas mais 

tradicionais.” (Agr.1) 

Fonte: elaboração própria 

4.3. Parceiros e comunidade local: os consumidores do projeto DNT 

 Os dados sociodemográficos recolhidos antes do início do grupo focal seguem na 

tabela 15. Relativamente ao meio pelo qual os mesmos tomaram conhecimento do projeto 

2/3 dos participantes afirmam ter tomado conhecimento da iniciativa “Da Nossa Terra” 
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exclusivamente através de um contacto relacionado com o projeto. Do restante 1/3, dois 

participantes afirmam terem conhecido o projeto através de folhetos e da internet e um 

individuo através de um conhecido/amigo/familiar e através de um contacto ligado à 

iniciativa. 

Tabela 15 – Caracterização sociodemográfica dos participantes do grupo focal 

Sexo Idade Profissão Habilitações 

académicas 

Masculino 27 Gestor Licenciatura 

Feminino 38 Economista Licenciatura 

Masculino 68 Dirigente associativo 

(reformado) 

12º ano 

Masculino 66 Dirigente associativo 

(reformado) 

Licenciatura 

Masculino 42 Técnico Superior Licenciatura 

Masculino 49 - 12º ano 

Feminino 38 Assistente Técnica 12º ano 

Feminino 35 Administrativa 12º ano 

Feminino 36 Professora Primária Licenciatura 

Fonte: elaboração própria  

 Quando pedido aos participantes que completassem a frase “A economia ao 

serviço da população é…”, foram dadas respostas que, juntamente com outras referências 

relativas ao tema feitas ao longo da conversa, exprimem um conjunto de ideais referente 

ás seguintes categorias: 

Tabela 16 – Subcategorias da Categoria mãe “A economia ao serviço da população” 

Categorias Excertos 

Apoio aos 

produtores 

“ (…) É importante, como fonte de rendimento, mais uma fonte de rendimento 

para as nossas populações, as nossas pessoas (…) na produção de alguns 

produtos, que se enquadram no nosso clima e no nosso solo, serem devidamente 

explorados e organizados (…) no sentido de explorarem ao máximo mais esta 

fonte de receita, que é importante para o concelho e para as populações em geral.” 

(Participante 4, Dirigente Associativo) 

Criação de 

igualdade de 

oportunidades na 

produção 

“(..) Eu acho que temos que criar esta igualdade de oportunidades para todos. 

Podemos não todos aproveita-la da mesma maneira, mas tentar criar as mesmas 

oportunidades na área da produção como na área, depois, do consumo, na compra 

e na…por forma a chegar mais facilmente aos produtos.” (Participante 9, 

Presidente de Junta). 
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Criação de valor na 

comunidade 

“(…) Para  mim a Economia ao serviço da população é criar valor na região, em 

que nos podemos colocar, tanto na parte dos produtos agrícolas como do 

artesanato a nível local, como através de circuitos curtos, que é sempre uma mais 

valia para o produtor, neste caso, produzir e ter a quem vender e também na parte 

da informarem-se os agricultores e os artesãos sobre algum tipo de apoio que eles 

podem ter e ter mais rentabilidade e servir melhor o consumidor final, digamos 

assim.” (Participante 2, , Representante de Associação de Desenvolvimento 

Local) 

Criação de 

oportunidades de 

emprego 

“Acho que devia-se fazer mais qualquer coisa para fixar mais pessoas nas terras, 

não só ao nível agrícola, mas industrial, fábricas, essas coisas porque as pessoas 

agora têm muita informação e há muita procura e as pessoas não ganham amor à 

terra nem às (?). Pegam, arrancam com os seus e lá ficam e cada vez as freguesias, 

neste caso (?) começam a ficar mais desertas.” (Participante 6, Presidente de 

Junta) 

Fonte: elaboração própria 

A economia ao serviço da população é também interpretada como um objetivo para 

alguns dos participantes, não só nas entidades que representam, mas como um futuro da 

parte de empresas, independentemente do seu volume de negócios.  

 “Para mim a economia ao serviço da população é um objetivo, tanto que a minha associação tem o lema 

de só fazer protocolos, só fazer parcerias com gentes da terra e tentamos comprar produtos aqui, quanto 

mais não seja diretamente aos agricultores ou através da Cooperativa ou através dos supermercados aqui 

na zona, desde que sejam cá da terra.”  (Participante 5, Representante Associação) 

“(…) realmente é um objetivo, espero que realmente seja um futuro e que seja para todos, para as 

pequenas, médias e grandes empresas, não é?” (Participante 8, Representante de Associação de 

Desenvolvimento Local)” 

De seguida, foram debatidas as ações das grandes empresas na economia local. Neste 

momento da conversa recaíram algumas críticas sobre a ação das grandes superfícies no 

apoiar os produtores locais, às quais foram dadas respostas face ao impacto que estas 

apresentam na economia local. 

“Mas eu também acho que eles não têm assim tanta vontade, digo eu, de comprar aos pequenos 

produtores. Bastava por no Facebook ou na internet “procura-se agricultores para comprar produtos da 

terra. (…) Sim…mas eu acho que não lhe faltavam pessoas a baterem à porta.” (Participante 7, 

representante de Junta de Freguesia). 

“Nós como MM somos uma empresa local. O retorno dos nossos…ah..dos nossos taxes…dos nossos 

impostos revertem para Penafiel. Nós temos mecanismos para comprar a Penafiel ou a Paredes, enquanto 

que um Continente, um Pingo Doce…nenhum deles vai comprar à cooperativa. Nenhum deles vai 
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comprar algo que não faça parte e que não esteja representando a nível nacional. Nós, MM, temos 

pequenos, unipessoais, médias e grandes empresas locais, da região, a virem negociar diretamente 

connosco, o que é uma mais valia para eles.” (Participante 1, representante de uma Superfície Comercial) 

“E as instituições locais tem o dever de ajudar. As empresas grandes têm o dever de ter o seu objetivo 

social…(…) a responsabilidade social das grandes empresas…o BPI, dos Intermache…é muito 

importante para ajudar as pequenas instituições, as IPSS…isso pode também ser uma mais valia para 

depois ter um retorno. (…) Portanto, essa responsabilidade social das grandes empresas é importante 

também para ajudar a economia ao serviço da população.” (Participante 3, Dirigente Associativo). 

“Essa é a base do franchise dos MM. Não existe um proprietário de 500 ou 300 000 lojas. Estamos a dar a 

oportunidade a que um empresário de uma cidade, daquele ramo, possa ter uma loja e não um país ter 

todas as empresas daquele ramo. O nosso grupo é fundado nessas bases e nós, a nossa forma de trabalhar, 

também é assim.” (Participante 1, representante de uma Superfície Comercial) 

A compra responsável por parte do consumidor foi outro tema debatido. 

“ […] acho também que tendo lá um bocadinho de tudo também vai da parte do consumidor ter noção 

daquilo que vai comprar e se quer realmente que a economia cresça. (…) É obvio que as grandes 

empresas…não é? Tem que ter um bocadinho de tudo, mas quem vai comprar também tem que ter esse 

objetivo. Se for um objetivo de todos, como nós queremos que seja, temos que ir por aí e dar prioridade a 

esses produtos.” (Participante 8, Representante de Associação de Desenvolvimento Local) 

“Mas acho que a cultura da população é o mais importante, temos de tentar convencer as nossas pessoas a 

consumir o que é nosso. Se conseguíssemos convencer as pessoas, era fácil para os produtores se 

organizarem, as juntas, e as cooperativas…para escoarem os produtos.” (Participante 5, representante de 

uma associação). 

Relativamente ao projeto “Da Nossa Terra”, os participantes reconhecem a qualidade do 

produto e do serviço prestado. A generalidade dos consumidores, que representam 

instituições de âmbito social, afirmam que o facto de os preços dos produtos locais serem 

elevados, comparativamente com produtos de grandes superfícies, dificulta a gestão dos 

orçamentos de que dispõem, dado que as refeições servidas são gratuitas ou apresentam 

um valor extremamente baixo. Contudo, as opiniões divergem. O representante do MM 

refere que a qualidade é superior ao preço e que consegue, inclusive, comprar produtos 

mais baratos ao projeto do que a outros fornecedores enquanto outro participante refere 

que os valores sociais estão acima de qualquer possibilidade de lucro. Outro problema 

apontado pelas organizações de âmbito social são as encomendas de pequena dimensão 

que não justificam um pedido à Coopenafiel. 

“5 - Também é um problema que eu tenho com a cooperativa, porque às vezes a cooperativa tem umas 

cenouras ou umas…saladas mais baratas do que o que eu compro no Pedro…mas a mim também em 
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custa fazer uma encomenda de 2kilos de cenouras e eles levarem-nas lá abaixo e comprar o resto no 

Pedro… 

8 – É isso. 

5 - …também acho que não seja justo estar a fazer isso… 

8 – Ou ás vezes pedir só 2 kilos de alface…” (Participantes 5, representante de uma associação e 8, 

Representante Associação de Desenvolvimento Local). 

“As pessoas não se importam do preço, e o preço é bom, e a qualidade é extraordinária. (…) É ótimo! É a 

melhor que tenho à venda!” (Participante 1, representante de uma Superfície Comercial) 

“Compro à cooperativa, não estou preocupado se esta mais caro este mês, vou comprando naturalmente e 

não tenho intenções de mudar, nem é essa a minha intenção, porque é como eu digo, a instituição que eu 

dirijo não é para dar lucros, também não pode dar prejuízos…é para gerir…” (Participante 6, Presidente 

de Junta). 

“São um pouquinho mais caros do que os de um supermercado normal, mas a nível de qualidade 

ultrapassa, muitas vezes, aquilo que podemos comprar fora.” (Participante 9, Presidente de Junta). 

“Ás vezes nota-se uma pequena diferença nos preços, mas é…também tem qualidade, também é 

importante nós sabermos, também, que vamos abrir um saco de batatas e que não vão 10 para o lixo, 

porque às vezes também vamos ao mais barato tentar…claro que temos que procurar as coisas baratas, 

mas eu tento fazê-lo naqueles produtos…tipo arroz, massa, azeite…” (Participante 8, Representante de 

Associação de Desenvolvimento Local) 

“Desculpe, é que o preço nas nossas cantinas é 1,46 €. 1,46€ com carne, com sobremesa com arroz e 

massa, nós temos que ir à fruta mais barata (sorrisos). Mesmo que nós não queiramos ir, somos obrigados 

a ir…” (Participante 7, Representante de Junta de Freguesia) 

“Aliás, peço desculpa, eu compro produtos DNT mais baratos do que noutros fornecedores. Um caso 

muito simples é a alface frisada. Há alface frisada, a lisa e a roxa e a cooperativa vende ao mesmo preços 

as três e os meus outros fornecedores quase que me duplica o preço na lisa e na roxa.” (Participante 1, 

representante de Superfície Comercial) 

“Sim, eu estou satisfeita com o serviço, não posso dizer o contrário.” (Participante 8, Representante de 

Associação de Desenvolvimento Local) 

“O serviço, a forma como nós compramos é igual como se nós comprássemos para uma base, ou seja, o 

serviço está lá. Os mecanismos, os procedimentos estão lá em termos de entregas, temos a possibilidade 

de receber os produtos três vezes por semana, por isso o serviço também lá está.” (Participante 1, 

representante de uma Superfície Comercial). 

O facto de o projeto “Da Nossa Terra” ser baseado em produtos da época é um ponto 

valorizado pelos participantes do grupo focal.  
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“Sim, mas a vantagem dos produtos DNT é consumir sempre produtos da época (…) a preços acessíveis 

(…).” (Participante 2, Representante de Associação de Desenvolvimento Local). 

Quanto aos problemas ou pontos negativos apontados ao projeto, estes resumem-se à 

incapacidade de aumentar a capacidade de fornecimento e à pouca variedade de produtos. 

“E a verdade é que fiz agora um breve cálculo e a cooperativa representa 1% da minha faturação de 

Paredes e não representa mais porque não há possibilidade de haver resposta para a nossa necessidade. 

Neste momento o recurso é escasso, mas a qualidade é fenomenal. As pessoas não se importam do preço, 

e o preço é bom, e a qualidade é extraordinária. Nós como vendedores ou como consumidores finais 

temos pena de não conseguirmos ter mais recursos, mais quantidades para poder servir a necessidade do 

consumidor.” (Participante 1, representante de uma Superfície Comercial). 

“Mais variedade e ter todo o ano produtos. Compreende-se que a nossa terra é muito baseado nos 

produtos da época e nem sempre há os produtos que nós queremos…temos que ir buscá-lo a outro lugar 

(…).” (Participante 3, Dirigente Associativo) 

A opinião do presidente da Cooperativa Agrícola contrasta com o discurso referente à 

incapacidade de resposta aos pedidos de fornecimento.  

“Ah…isso é mais fruto…pode acontecer, eventualmente…evidente que não se vai pedir morangos em 

dezembro…isso não temos produtos para entregar. Agora os frutos e os legumes da época, nós isso 

temos, de uma maneira geral. Pode haver um ou outro caso pontual que falhe.” 

O tema da falta de variedade dos produtos é também referido pelo funcionário/a B da 

Coopenafiel (nota de observação). Na sua opinião os agricultores do projeto trabalham 

com poucas culturas e sobrevalorizarem a qualidade dos seus produtos. A falta de 

variedade de culturas transforma-se num impedimento à fixação de acordos com 

estabelecimentos comerciais, visto não ser possível garantir o fornecimento de todos os 

produtos necessários ao bom funcionamento dos mesmos, e os responsáveis destes 

estabelecimentos preferirem não contratar mais do que um fornecedor. Curiosamente, 

este/a funcionário/a refere que os produtores simplesmente plantam alface, penca, nabo, 

espinafre, alho francês e couve galega, o que contradiz claramente os discursos dos 

entrevistados, que referem muitas mais culturas. A qualidade dos produtos não pode ser 

garantida em todas as culturas, devido às condições ambientais e de solo locais. De acordo 

com Vitorino Ferreira: 

“há produtos aqui que nós não somos competitivos nem fazemos qualidade (…) é o caso da 

cenoura, o caso da maçã que só em condições especiais é que ela é aqui boa”. 

Contudo, o mesmo considera que com a “mentalização dos agricultores”, será possível 
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escoar produtos de qualidade e confiança. Atualmente, tem visitado outras cooperativas 

agrícolas, como é o caso da Cooperativa de Arouca, para compreender os projetos que 

estas se encontram a desenvolver para, deste modo, “fazermos igual ou melhor” (notas de 

observação). 

 Relativamente às oportunidades ou ações que poderiam ser desenvolvidas por 

todas as instituições presentes no grupo focal e pela própria cooperativa, responsável pelo 

DNT, estas passam pelo aumento da produção de forma a garantir a procura do cliente; o  

publicitar de projetos de âmbito social local em grandes superfícies comerciais por forma 

a informar os clientes do impacto que a compra de determinado produto apresenta na vida 

das comunidades; a participação em projetos de âmbito económico organizado por 

grandes superfícies comerciais; e melhorar a informação aos produtores relativamente a 

obrigações e isenções legais e fiscais (ideia já referida nas notas de observação) e a 

oportunidades como o projeto DNT. Os jovens produtores e o animo dos indivíduos, que 

é possível criar graças ao envolvimento das populações, são também vistos como uma 

esperança para o futuro da agricultura e do desenvolvimento económico local.  

“Nós como vendedores ou como consumidores final temos pena de não conseguirmos ter mais recursos, 

mais quantidades para poder servir a necessidade do consumidor…Nós simplesmente conseguimos passar 

do 1% para os 10% e não vai trazer… para o consumidor final vai ser uma mais valia para as nossas 

comunidades ainda mais, e é um valor muito fácil de atingir.” (Participante 1, representante de uma 

superfície comercial) 

 “Eu também já vi que esse projeto de venda de produtos locais no MM de Paredes já leva alguns anos, 

agora na parte dos produtos agrícolas não sabia. Mas em outros produtos noto que os consumidores finais, 

em algum tipo de artesanato vendem. Vocês têm lá exposto para vender. Isto é sempre muito importante e 

também é preciso, eu acho, na minha opinião, que muitos produtores tem que ser um bocadinho 

sensibilizados para esse tipo de situação e dizer que têm uma oportunidade, da produção que eles têm, 

têm sempre alguém a quem eles podem vender e tirar mais rendimentos e mais rentabilidade daí.” 

(Participante 2, Representante de Associação de Desenvolvimento Local) 

“Eu gostava então de fazer uma proposta para este debate: o MM tem um programa que se chama o 

“Programa Agrícola”. Esse programa é a nível nacional e esse programa tem como objetivo que todas as 

associações, cooperativas, pequenos produtores, todo o tipo de empresa portuguesa que quer vender 

produto agrícola tem que se candidatar…há prémios. Nós temos a marca “Origens”, na nossa fruta que 

todo o tipo de produto que temos lá pode ser origens. Tem que haver é uma pessoa, uma associação que 

esteja predisposta então a integrar-se a nível nacional. Eu não estou a falar só de uma loja. Estou a falar só 

a nível nacional.” (Participante 1, representante de uma Superfície Comercial) 
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“3– (…)Esse tipo de agricultores podem estar coletados sem qualquer tipo de custos associados. Tanto 

para as finanças como par a segurança social. 

(…) 

7 - Mas é esse tipo de informação que falta às vezes. 

3 – Esse é um trabalho que estamos a fazer ao longo do concelho já à muito tempo, só que é difícil (?) as 

pessoas. 

7 – Pois.” (Participante 3, Dirigente Associativo e 7, representante de Junta de Freguesia) 

“Continuamos a ter a outra parte esses pequenos produtores que não se querem coletar, portanto já não 

podem vir à junta de freguesia porque nós temos que ter um recibo de como está a vender e eu acho que é 

aí…porque nos jovens, eu acho que a coisa vai ser fácil… (…) eles estão abertos, não é? Eles sabem que 

têm que pagar impostos, sabem que têm que ter as coisas dentro das normas. Acho que a nível dos 

produtores, se calhar, mais pequenos e com mais idade a dificuldade continua a mesma que é o facto de 

terem que se coletar, o que para eles nem é uma confusão muito grande, não é? E se calhar, se tivessem 

esse apoio (?), poderá passar até, quem sabe, por uma reunião na junta de freguesia, que possamos chamar 

as pessoas…” (Participante 9, presidente de Junta de Freguesia). 

“Procuramos desenvolver lá a própria gastronomia, a festa do Caldo que fazemos lá todos os anos, 

portanto, um evento, que junta cerca de 17 mil pessoas em que artesãos e produtos locais…fazemos uma 

feirinha, estão lá cerca de 60 ou 70 produtores e nós desafiamos…porque aquele sucesso daquela aldeia 

foi nós termos envolvido a comunidade. (…) As pessoas estão entusiasmadas! Até socialmente as pessoas 

já estão habituadas, ao sábado e ao domingo temos o centro interpretativo aberto e eles até já se (? 

levantam) aquela hora…recebemos os produtos, nós pomos expostos, fazemos a venda, e depois à tarde, 

ao outro dia, vão lá buscar o que sobrou. Quer dizer, é uma forma simples, mas partimos por ali para 

chegar à venda, ao intermache, ou às vezes à cooperativa, agora é preciso realmente sensibilizar os 

produtores, para eles perceberem…” (Participante 3, Dirigente Associativo).  
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Considerações finais 

Chegamos ao final de uma viagem que nos permitiu explorar o mundo da pequena 

agricultura portuguesa, através do estudo de uma região em particular do Vale do Sousa: 

o concelho de Penafiel. Na terra da castanha e do vinho verde, procuramos compreender 

se a iniciativa DNT é uma solução adequada ao desenvolvimento da agricultura de 

Penafiel enquanto atividade económica. Ao longo do presente estudo procuramos 

responder a esta questão tentando caracterizar a agricultura do concelho, compreendendo 

se esta corresponderia ao tipo ideal de agricultura familiar e de economia popular e 

analisando o projeto DNT. 

Ao analisar a população agrícola de Penafiel encontramos, à imagem da 

agricultura nacional, uma população envelhecida, com baixa escolaridade, composta por 

agricultores que trabalham a tempo inteiro na exploração, maioritariamente reformados, 

cujo os rendimentos do agregado familiar são baixos e que tem a sua principal origem em 

pensões. A sua produção tem como principal objetivo o autoconsumo, vendendo apenas 

entre 25% a 49% da sua produção agrícola. O agricultor detém a propriedade da sua 

exploração agrícola e conta com uma área satisfatória (mediana de 3, 00 ha) para o cultivo 

de produtos hortícolas. A mão de obra agrícola utiliza é maioritariamente assalariada a 

tempo parcial, embora grande parte dos inquiridos recorra, mesmo que esporadicamente, 

à ajuda do cônjuge. O agricultor é igualmente proprietário dos seus meios de produção e 

da sua terra.  

Numa primeira conclusão final, afirmamos que agricultura praticada no concelho 

de Penafiel se afasta do ideal tipo de agricultura familiar. Poucos foram os casos 

registados, embora existam, na qual se verificava a existência de um negócio familiar, no 

qual os meios de produção, a propriedade e a gestão do negócio eram partilhados por 

indivíduos que tinham em comum entre si laços de sangue e/ou sociais. Não se verificava 

a sobreposição de gerações ou a divisão dos rendimentos provenientes das atividades 

agrícola, observando-se antes a manutenção de terrenos através da agricultura devido a 

um “amor à terra”, relacionado com a pertença dos terrenos à família, ou um apoio 

esporádico solidário por parte de alguns familiares e amigos dos agricultores, ao fim-de-

semana ou em época de colheitas, cujo o retorno financeiro é nulo, partilhando por vezes 

o produto final, num gesto de agradecimento. Os critérios por nós utilizados para tal 

afirmação diferem do que o INE (2009) define por população agrícola familiar, dado que 
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inclui todos os membros do agregado do doméstico, quer trabalhem ou não na exploração. 

Na nossa conceção que segue de perto Djurfeldt (1996), sem a unidade “família”, a 

agricultura familiar não sobrevive. Porém, não podemos negar a importância da 

agricultura nesta população como fonte secundária de rendimento, dado que mais de 

metade dos inquiridos vende entre a 25-49% da sua produção e que existe uma tendência 

para que os trabalhadores a conta de outrem recorram à agricultura a tempo parcial. 

A população agrícola de Penafiel, de acordo com a nossa pesquisa, não vende a 

sua força de trabalho, valendo-se antes do seu conjunto de capacidades para a satisfação 

das suas necessidades, através da produção de bens alimentares para autoconsumo (na 

sua generalidade) ou para venda. A agricultura não pode ser aqui concebida como um 

meio de sobrevivência, dado que essa não é uma preocupação dos indivíduos em estudo. 

Esta conclusão poderá ser consequência do Estado Social presente em Portugal, 

contrariamente à realidade sul-americana onde se sustenta grande parte da bibliografia 

sobre economia popular. As reformas e pensões, como vimos, são uma componente 

fundamental dos rendimentos desta população, garantindo-lhe condições mínimas de 

sobrevivência, não necessitando os indivíduos de realizar um trabalho extra com este 

propósito. Por sua vez, as motivações para a prática agrícola enquanto atividade 

económica, de acordo com a análise em profundidade dos discursos, estão relacionadas 

com o gosto pela prática agrícola e pela possibilidade de ter um trabalho autónomo e 

independente de terceiros, dado que os entrevistados afirmam nunca terem tido 

dificuldade em arranjar outro tipo de empregos. Ou seja, não se trata aqui de um processo 

de expulsão do mercado de trabalho, mas antes da procura por uma reprodução de vida 

ampliada: uma melhoria estrutural qualidade de vida pessoal.  

Num retorno ao debate entre Singer (1999) e Coraggio (1999), a economia popular 

não tem que ser uma economia dos pobres, embora seja conectada com as classes de baixo 

rendimento. No caso concreto em estudo, podemos afirmar que os agricultores pertencem 

a este tipo de classe, muito embora não tenham como propósito garantir a sua 

sobrevivência. Contudo, embora os indivíduos procurem melhorar a capacidade 

financeira do seu negócio, eventualmente com perspetivas de lucro, tal como afirma 

Hespanha (2011) as suas ambições são limitadas. Não pretendem melhorar as suas 

explorações ou fazer evoluir a sua capacidade do negócio, verificando-se uma 

informalidade das relações com o mercado e com as instituições com quem os agricultores 
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trabalham, embora à medida que aumenta o volume do negócio exista uma tendência para 

que os canais de venda deixem de ser os tradicionais.  

As redes de solidariedade e ajuda mútua relativas ao funcionamento do negócio 

não se verificam como práticas cotidianas dos entrevistados, afirmando mesmo que estão 

por conta própria. Tal facto poderá estar relacionada com o sentimento de liberdade e 

necessidade de independência a terceiros que estes agricultores referem. Acreditamos que 

a agricultura de Penafiel enquanto atividade económica se aproxima do tipo ideal de 

economia popular, embora se verifiquem os desvios já aqui referidos. 

Verificamos uma importante divergência entre a população agrícola de Penafiel e 

os produtores do DNT: os agricultores participantes do DNT retiram maior parte do seu 

rendimento da agricultura, não são reformados e vendem maior parte da sua produção. 

Ou seja, vivem quase que exclusivamente da agricultura, ao invés da população em 

estudo, que produz para autoconsumo. Dado esta informação, o projeto DNT não será 

uma resposta adequada aos objetivos da generalidade dos agricultores do concelho. 

Projetos como o PROVE são mais adequados a este propósito, visto que pretendem ajudar 

na venda dos excedentes das produções para autoconsumo, garantindo um rendimento 

extra ao produtor.  

O projeto DNT, por seu lado, está mais apto a prestar apoio a indivíduos que têm 

como profissão a agricultura, ao estimular a produção, ao garantir o apoio técnico, o 

escoamento e a promoção dos produtos. Contudo, de acordo com os resultados desta 

investigação, os participantes desta iniciativa não apresentam qualquer dificuldade em 

encontrar clientes e vender os seus produtos. A principal dificuldade encontrada passa 

antes pela capacidade de comercialização, isto é, de negociação os preços de venda para 

os seus produtos, garantindo alguma rentabilidade ao seu trabalho. Tal conclusão 

converge com o sentimento de falta de representatividade e de luta pelos direitos dos 

agricultores por parte da Coopenafiel. Verifica-se a falta de uma luta política, tal como 

referida por Singer (2002), por parte da cooperativa para que os produtos dos cooperantes 

sejam vendidos a preços justos. Contudo, esta luta torna-se cada vez mais complicada 

dada a força do mercado de capitalista, que graças à capacidade de importação de 

produtos a preços irrisórios, destrói esta pequena concorrência.  

Respostas para este problema estrutural foram encontradas no grupo focal 

realizado, onde parceiros do DNT referem essencialmente respostas que remetem para o 
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consumo de proximidade por parte das grandes empresas, nomeadamente de distribuição 

e comercialização, que através da compra a preços justos ao produtor e da publicitação 

dos seus produtos junto do consumidor poderão apoiar estas populações em clara 

desvantagem no mercado. Na nossa convicção, esta será efetivamente uma das principais 

saídas para a pequena agricultura portuguesa, incapaz de combater o grande capital. As 

cooperativas, associações de agricultores devem refletir seriamente sobre esta solução, 

trabalhar os canais de venda e contratos de acordo com este recurso, promovendo a 

qualidade efetiva dos produtos e os benefícios para saúde humana que o consumo destes 

oferece. 

Contudo, a consciencialização do consumidor para as vantagens do consumo de 

produtos locais não podem partir exclusivamente de grandes empresas ou das 

cooperativas de agricultores. Também o poder local apresenta uma grande 

responsabilidade na promoção desta ideia junto da população. Embora a Câmara 

Municipal de Penafiel tenha os meios para realizar este propósito (projeto DNT ou a 

iniciativa “Hortas nas escolas”), não se verifica a efetividade ou eficiência dos mesmos 

na prática, cuja a organização é deficitária e cujo os meios não estão adequados aos 

objetivos.  

Por fim, relativamente ao projeto DNT, parece-nos que o seu funcionamento 

deveria ser repensado. Urge a necessidade de uma aposta no marketing, equacionada de 

acordo com as recomendações aqui expressas, tal como a aposta numa organização de 

produções uniforme, que, acima de tudo, envolva o agricultor. Sem medos, atrevemo-nos 

a afirmar que o verdadeiro “calcanhar de Aquiles” deste projeto foi a incapacidade de 

envolvimento da comunidade agrícola na resolução dos seus próprios problemas. A falta 

de procura pelos produtos, a falta de comunicação sobre o funcionamento do projeto, 

sobre a gestão dos clientes e sobre as estratégias para o escoamento dos produtos ditaram 

o destino do DNT Princípios fundamentais da inovação social como a autogestão das 

comunidades e a democracia não foram respeitados. Culpar as comunidades por serem 

“fechadas” a novas ideias e propostas, como a questão de produção de novas variedades 

ou de produtos que seguem uma tendência de mercado, parece pouco sensato dado que 

os indivíduos não foram envolvidos ou capacitados para abrir os seus horizontes.  

Neste aspeto, a Coopenafiel deveria repensar a sua comunicação interna, por 

forma a envolver, com maior facilidade, os seus cooperantes e os seus stakeholders. 
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Verifica-se, portanto, que a Coopenafiel não apresenta alguns indicadores de inovação 

organizacional (Parente, Marcos e Diogo, 2014), aos quais se junta a incapacidade de 

combinar recursos financeiros de diferentes formas e fontes.  

Gostaríamos de frisar a importância da oferta de informação ao agricultor, seja de 

oportunidades de negócio ou de questões de índole legal, dado serem fundamentais para 

a melhoria dos pequenos negócios e por ser uma das dificuldades sentidas pelos 

agricultores, embora o enorme impacto que a Coopenafiel apresenta no meio da sua 

população agrícola não possa ser esquecido, seja por ser a principal responsável pela 

formação dos agricultores de todo o Vale do Sousa,  seja pelo esforço em transmitir 

informação ao agricultor ou pelo apoio prestados nas diversas candidaturas a 

financiamentos e projetos.  

Por fim, como últimas considerações, acreditamos que o público-alvo do projeto 

DNT poderia ser repensado. Sem excluir os atuais participantes, que contam com o DNT 

como mais uma fonte de rendimento, acreditamos que deveria existir uma aposta na 

população agrícola jovem ou em indivíduos que iniciaram recentemente ou pretendem 

iniciar a sua atividade agrícola, dado que são estes agricultores que necessitam de apoio 

para iniciar as suas vendas e não os atuais agricultores do projeto DNT que já contam 

com experiência e afirmam não ter dificuldade em vender os seus produtos. Juntamente 

com esta proposta, acreditamos que deveria existir uma aposta na capacitação de todos os 

participantes, seja em termos técnicos, seja em conhecimentos de marketing ou no 

desenvolvimento da capacidade de compreensão do mercado. 

Terminamos esta investigação com a esperança de que a mesma possa ter contribuído 

para a correta orientação de iniciativas económicas de âmbito social do setor agrícola por 

parte das instituições envolvidas nesta missão e de oferecer uma maior compreensão 

sobre a realidade da agricultura portuguesa e sobre iniciativas que percorrem caminhos 

económicos alternativos ao capitalismo.  
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Anexo 1 – Participação na população ocupada dos empregados com carteira 

e trabalhadores da economia popular urbana.  Brasil urbano - 2002 a 

2015 

. 

 

Fonte: Gabriel Kraychete (2018), gentilmente cedido pelo próprio.  
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Anexo 2 – Inquérito aplicado à população agrícola do concelho de Penafiel 

1. CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DO PRODUTOR E FAMÍLIA 
Idade:  
Sexo:  
Localidade de residência (freguesia):  
Dimensão do agregado familiar   

Escolaridade (nível máximo concluído): 

O próprio O cônjuge 

  
Tem formação profissional agrícola? (Qual?)   

Qual a sua profissão?  

É agricultor/a?  

Qual a atividade principal? 

É trabalhador por conta própria, funcionário, trabalhador a 
recibos verdes ou mão de obra familiar? 

 

No caso de não ser agricultor, tem funcionários? 

 Esteve sempre ligado à agricultura ou trata-se de uma situação 
recente? 

  

Qual foi a sua profissão anterior?   

Está empregado, desempregado, reformado, outro? Qual?  

Ambos trabalham na exploração?   

Tiram salário da agricultura?    

Qual a profissão principal dos seus pais? 

Pai Mãe 

  
Tinha funcionários na sua atividade profissional?   

Tinham atividade agrícola?    
Nível de escolaridade dos pais   

Referir confidencialidade e anonimato. 
Tem atividade aberta como agricultor?   
Rendimento mensal do agregado familiar (mostrar tabela)  

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA AGRICULTURA 
A exploração é própria ou arrendada?   

Se própria, é comprada ou herdada?  
Localidade da exploração (freguesia) (assento de lavoura):  
Área (ha) média da exploração:  
Nº de parcelas:  
Nº de parcelas cultivados:  
Porque não cultiva os restantes? (falta de mão de obra, de mercado, de acessos, 

mentalidade camponesa, outra - explicitar) 
 

Principais culturas:  

Nº elementos que trabalham na exploração 

familiares a 
tempo inteiro 

familiares a 
tempo parcial 

contratados a 
tempo inteiro 

contratados a 
tempo parcial 

 
Destino principal da produção (venda, autoconsumo, alimentação de familiares 

diretos ascendentes e descendentes, outro – explicitar) 
 

Caso comercialize, onde o faz (mercado, feira, mercearia, supermercado)?  
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Qual a situação jurídico-económica da atividade? Produtor 
singular 

Sociedade Outra 

   

Qual a percentagem de produção que 
vende? 

quase nada 
(<25%) 

pouco 
(25 a 49%) 

metade 
(50%) 

muito 
(51 a 75%) 

quase todo 
(>75%) 

     

Que percentagem do seu rendimento 
provém da agricultura? 

     

Qual a principal origem do 
restante rendimento? 

Salário Setor 
primário 

Salário Setor 
secundário 

Salário Setor 
terciário 

Atividade 
empresarial 

Pensões/ 
reformas 

Outros 

      

Mostrar as tabelas, caso o inquirido não consiga indicar um valor. 
 

3. COOPERATIVISMO SIM NÃO 

É membro/sócio de alguma cooperativa ou associação de agricultores?    
Se sim, porquê?  
Se não, porquê?  

Se não, tem interesse em fazer no futuro parte de uma cooperativa ou associação?   
Conhece o projeto “Da Nossa Terra?”   

 

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)  

 

Observações 
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Anexo 3 – Material necessário à realização de entrevistas exploratórias, em 

profundidade e do grupo focal 

Anexo 3.a – Guião de entrevista exploratória com o presidente da Coopenafiel, Vitorino Ferreira 

Entrevista Presidente Cooperativa de Penafiel 

1. Fale-me um pouco de si, da sua trajetória. Qual o seu percurso profissional e 

como chegou a presidente da cooperativa? 

2. Que atividades desenvolve atualmente a cooperativa? E que outras 

atividades já foram desenvolvidas? Quais as maiores dificuldades sentidas (RH, 

organização, recursos financeiros). Quais as necessidades? 

3. Em que projetos da câmara municipal participam? E como estão a correr? 

(Da Nossa Terra; Bio Penafiel; Semear Penafiel; Horta da Escola). Porque não 

está a correr bem?  

4. Quem são os vossos parceiros? 

5. Quais os próximos objetivos da cooperativa?  

Anexo 3.b - Guião do Grupo focal 

Guião do Grupo Focal 

 

1) Apresentação – O que é a Economia ao Serviço da População 

2) Consumo local – apresentação da temática 

2.1) Projeto “Da Nossa Terra” 

2.1.1) Qual a vossa opinião sobre o projeto? 

2.1.2) Porque aderiram? 

2.1.3) Porque não aderiram? 

2.1.4) Porque desistiram? 

2.1.2) Apresentação do projeto 

2.1.3) O que poderia ser feito para melhorar o projeto? 

2.1.3.1) Pontos positivos 

2.1.3.2) Pontos negativos 
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Anexo 3.c - Guião das entrevistas com agricultores “Da Nossa Terra” 

Guião de Entrevista 

1. Fale um pouco de si, da sua vida. Onde nasceu, como era a sua família, a escola, 

as profissões que teve até hoje. 

Tópicos a desenvolver: inquérito. 

• Educação (se tem algum tipo de formação especializada, algum curso); 

• Emprego (tipo de empregos, se está empregado ou não, quanto empregos já teve, 

quais os motivos pelo qual ficou desempregado); 

2. Falem-me um pouco melhor sobre a sua relação com a agricultura. 

Tópicos a desenvolver: 

• Motivos pelos quais está/se mantem/deixou a agricultura (relação “desde o 

berço”, por gosto/vocação, trabalho independente; por falta de opções 

profissionais; relação cultural, afetiva ou ambiental, combate à fome, etc.); 

• Formação agrícola (e o porquê); 

• Caracterização da agricultura que realiza (Não desenvolveu mais porquê; tem 

interesse em desenvolver a sua agricultura porquê; funcionários ou familiares a 

trabalhar com agricultor, recebem salário ou não, rendimento que retira da 

agricultura);  

• Objetivos com a agricultura (consumo (trocas com vizinhos ou familiares), venda, 

outros); 

• Dificuldades que enfrenta agricultura; pq tem vindo a piorar/Melhorar negócio; 

2.1.Como se vê a si mesmo enquanto agricultor? (pequeno, médio, grande 

agricultor) 

2.2. O que é para si um agricultor? 

2.2.1. Identifica-se com essa descrição? 

3. O que é para si o projeto “Da Nossa Terra”? 

3.1.Faz parte do projeto DNT? Porquê? O que o levou a ter participado? 

Tópicos a desenvolver: 

• Papel da cooperativa; 

• Cooperação entre agricultores; 

• O que funcionou melhor/pior. Porque abandonou o projeto 
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• o que precisa de melhorar; 

• Funcionamento da iniciativa; 

• Vai de encontro às expectativas do agricultor. 

4. O que poderia ser feito para melhorar a agricultura?  
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Anexo 2.d – Consentimento Informado das entrevistas exploratórias e em profundidade 

Consentimento Informado 

 A presente entrevista insere-se no desenvolvimento de uma tese do Mestrado em 

Sociologia pela FLUP – Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sobre o contributo 

de projetos económicos alternativos, no âmbito da agricultura, para o desenvolvimento 

local, e tem por objetivo a recolha de dados e informação exploratória importante ao 

processo de investigação.  

 Como tal, os dados recolhidos serão utilizados, unicamente, no desenvolvimento 

do presente trabalho e, possivelmente, na formulação de estratégias de desenvolvimento 

local no âmbito do Pelouro do Desenvolvimento Rural da Câmara Municipal de Penafiel. 

A estudante responsável garante que os dados desta entrevista não serão usados em mais 

nenhum momento ou cedidos a terceiros.  

 Ao assinar este documento estará a autorizar a entrevista e a sua gravação, 

declarando que se encontra informado e que consente que os dados sejam utilizados para 

os fins explícitos neste texto. 

 

A aluna 

______________________________________________________________________ 

O entrevistado 

______________________________________________________________________ 

 

Penafiel, _ de _ 2017/18 
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Anexo 2.e – Listagem de Categorias das Entrevistas aos agricultores DNT 

Nome 

Clientes 

Dificuldades da agricultura 

DNT 

O que deveria ser o projeto 

a) Estudo de mercado 

b) Organização de produções 

c) Garantias de escoamento 

d) Apoio na comercialização 

e) Novos clientes  

o que é o projeto  

Funcionamento do projeto 

a) Falta de organização das produções 

b) Inexistência de garantias de escoamento 

Papel cooperativa 

a) Dificuldades que a Cooperativa encontra 

b) Cooperativas como representantes da população agrícola 

c) Estabilizador de preços 

Relação com o projeto 

Sentimento de presença 

Relação com projeto 

Sentimento de pertença 

Estado do negócio 

Formação 

História de vida 

Agricultura familiar 

Classes 

Motivos para estar na agricultura 

Gosto e relação desde berço 

Relação familiar 

Rentável 

O que é um agricultor 

Autopercepção-Identidade 

a) Trabalhador da terra 

b) Trabalho a que a prática obriga 

c) Capacidade de comercialização 

d) Conhecimento que este tipo de profissional deve ter 

e) Estigma face à escolaridade 

f) Paixão pelo que trabalho que realiza 

g) Preocupação ambientais 

h) Relação com o produto do trabalho 

O que melhorar na agricultura 

Objetivo agricultura 

a) Destino da produção 

b) Desenvolver agricultura/exploração 

Outros 

Potencial agrícola do concelho 

Produtos fitofármacos 

Questões técnicas agrícolas 

Área de exploração e produções 

Situação juridico-economica 

Viver horticultura 

Referência 'aos agricultores' 

Rendimento agricultura 

Trajeto profissional 

Vantagens agricultura 
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a) Benefícios para a saúde 

b) Benefícios para a sociedade 

c) Conhecer o produto que vende 

d) Trabalho independente 

    1) Liberdade e flexibilidade de horários 

    2) Inexistência de ordens superiores 

    3) Autonomia do trabalho 

Anexo 2.f – Listagem de Categorias do Grupo Focal 

Nome 

Caracterização demográfica 

Consciência do consumidor 

Dificuldade em consumir produtos locais 

DNT 

Funcionamento 

Preço 

Problemas 

Produto da época 

Qualidade 

Economia ao serviço da população 

Impacto da comunidade local de grandes empresas 

Indefinido 

Oportunidades: o q podia ser feito 

Responsabilidade social das empresas 

Situação economia 
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Anexo 2.g - Documento Planificação do Grupo Focal 

  

 

GRUPO FOCAL 
1) Consumidores intermediários 

SÍNTESE 
Apresentação e planificação do grupo focal 

com consumidores Intermediários do 

projeto Da Nossa Terra. 

Guadalupe Pinheiro 
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Introdução 

O grupo focal e o consumo local 

 Um grupo focal trata de uma técnica de investigação que procura recolher dados 

através da discussão de um determinado tema em grupo. Pretende-se, com esta técnica, 

compreender o “processo de construção das perceções, atitudes e representações 

sociais de grupos humanos” (Veiga & Godim, 2001 cit. por Godim, 2003).  

Contudo, um grupo focal não é o mesmo que uma entrevista grupal, na medida em 

que no primeiro o entrevistador assume o papel de moderador, facilitando a discussão, 

ao invés de a direcionar e de recolher a opinião de cada membro do grupo. No grupo 

focal o que se procura é a opinião do grupo, como um todo. (Godim, 2003) 

O grupo focal é uma técnica muito utilizada nos estudos de Marketing, por forma a 

analisar consumos e o impacto de serviços e produtos no consumidor, e nos estudos 

sobre comunidades, na medida em procura perceber as crenças e valores de um 

determinado grupo.   

Desta forma, a pretensão do presente grupo focal passa por compreender as 

conceções dos intermediários/parceiros do Da Nossa Terra sobre o projeto Da Nossa 

Terra.   Segue, portanto, neste documento toda a informação relativa ao planeamento 

e organização do grupo focal.  

A realização do presente grupo focal permitirá recolher informações úteis à 

orientação de estratégias que permitam melhorar ou desenvolver os serviços do Da 

Nossa Terra e permitirá, como consequência estratégica, melhorar a integração 

socioeconómica dos agricultores locais. Permitirá, ainda, compreender 

aprofundadamente o que os parceiros das iniciativas do âmbito do desenvolvimento 

rural e local pensam relativamente ao consumo solidário. 
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Objetivos 

Objetivos gerais 

• Compreender qual a opinião dos consumidores intermediários sobre o projeto 

Da Nossa terra; 

• Estabelecer e/ou refortalecer os contactos comerciais entre os participantes e a 

cooperativa de Penafiel no âmbito do projeto Da Nossa Terra.  

Objetivos específicos 

• Apresentar, debater e promover o projeto Da Nossa Terra; 

Promover os produtos do Da Nossa Terra;
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Estratégia e planificação do grupo focal  

Importante será agora definir toda uma estratégia, de modo a que os objetivos 

propostos sejam alcançados com sucesso, arquitetando uma solução para a recolha de 

informações relativas à temática do consumo local e ao Projeto Da Nossa Terra que, 

posteriormente, poderão orientar medidas de adaptação dos produtos e dos serviços às 

necessidades dos consumidores, tal como melhorar os mesmos ou diferenciar o produto 

no mercado (Santos, Carvalho e Salvado, 2013). 

 Para começar é necessário definir qual será o meio mais efetivo para atingirmos a 

meta estabelecida, tal como as competências da pessoa/equipa responsável e, por fim, 

o público-alvo. Deste modo: 

Tabela 1 – Estratégia de atuação 

Solução 

Meio Grupo focal 

Experiência pessoa/equipa • Estudante de Sociologia com 

interesse pelas áreas de Economia 

Social e Solidária e desenvolvimento 

local e com competência em 

formação e gestão de grupos devido 

ao seu CCP. 

• Pessoal com competências em 

organização de eventos e com 

conhecimento sobre as temáticas 

abordadas 

Sugestão: Eng. Maria José da 

Cooperativa Agrícola de Penafiel 

Público-alvo Compradores intermediários/parceiros 

do projeto Da Nossa terra 
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Atividades 

Abaixo descritas encontramos todo o conjunto de tarefas e atividades que devem 

ser desenvolvidas para que o grupo focal seja realizado. 

Atividades e tarefas: 

1. Conceção do planeamento do grupo focal 

a) Apresentação dos recursos necessários; 

b) Conceção da ementa do coffee break; 

c) Definição do número de participantes e escolha dos mesmos; 

d) Definir a equipa responsável pela organização do grupo focal; 

e) Entrar em contacto com possíveis parceiros (como a Cooperativa Agrícola de 

Penafiel); 

2. Conceção dos materiais e da estruturação do grupo focal 

a) Powerpoint; 

b) Folhetos. 

3. Agendamento do grupo focal; 

4. Aprovação do planeamento do grupo focal e eventuais alterações; 

5. Entrada em contacto com participantes do grupo focal e envio de convites 

a) Criar os convites; 

b) Confirmar a participação dos convidados. 

6. Realizar tarefas logísticas necessárias ao desenvolvimento do grupo focal 

a) Entrada em contacto com a Penafiel Ativa, para a confeção e organização 

do coffee break; 

b) Fornecer os produtos locais necessários à confeção do coffee break à 

Penafiel Ativa, de acordo com os prazos acordados mutuamente; 

c) Entrada em contacto com Museu Municipal para cedência do espaço; 

d) Entrada em contacto com responsáveis pela preparação do material 

informático do espaço; 

e) Pedido de serviço de limpeza para o espaço onde se realizará o grupo 

focal; 

f) Realizar pedidos de compra necessários; 
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g) Criar e organizar as ofertas aos participantes; 

7. Organizar o espaço físico e os restantes materiais físicos e tecnológicos 

necessários à realização do grupo focal 

a) Preparar e testar recursos informáticos; 

b) Organizar o coffee break; 

c) Organizar mesas, cadeiras e outros materiais necessários para a sala; 

8. Realização do grupo focal. 

9. Arrumar todos os materiais e o espaço físico onde ocorreu o grupo focal. 

10. Avaliação 

a) Entrar em contacto posteriormente com participantes do grupo focal para 

medição de impacto. 

Para além da apresentação das atividades a serem realizadas, é de extrema 

importância a definição de recursos e parcerias-chave para que o grupo focal seja o mais 

sustentável possível, ou por outras palavras, o menos dispendioso possível. Para tal, é 

possível olhar para as atividades descritas e pensar em novas formas de as concretizar, 

seja em termos de realização ou de cooperação com parceiros. Em primeiro lugar, segue 

a ementa do coffee break. Seguidamente, devemos refletir sobre os recursos 

necessários ao grupo focal (tabela 2). A organização do coffee break tem como objetivo 

principal a apresentação da qualidade dos produtos locais, de modo a divulgar e a 

promover os mesmos junto destes intermediários. Os principais parceiros neste ponto 

do grupo focal será a Cooperativa Agrícola de Penafiel, que cederá gratuitamente a 

maior parte dos produtos e a Penafiel Ativa, que confecionará este pequeno lanche. Por 

fim, seguem ainda a lista do material necessário a ser oferecido aos participantes do 

grupo focal, em modo de agradecimento pela sua presença e por forma a concretizar 

dois dos objetivos visados neste grupo focal: a promoção dos produtos locais e o 

estabelecimento ou o refortalecer de contactos comerciais com os participantes. 

Perfil dos participantes do Grupo focal: Todas as partes interessadas/ compradores 

intermediários, associados ao projeto Da Nossa Terra. 

Horário do grupo focal: Dia 15 de fevereiro, das 15h30 às 17h30 (duração máxima de 

duas horas). 
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Tabela 2  - Coffee Break 

Ementa 

Tostas com compota;  

Bolachinhas;  

Quiche de legumes;  

Folhado de legumes;  

Batatas fritas com e/ou sem casca 

polvilhadas com ervas aromáticas 

(locais); 

Bruchetas (tostas com azeite, tomate e 

ervas aromáticas) – forma de promover 

os frescos; 

Fruta local; 

Bebidas: 

Chá Lúcia-Lima; 

Sumo de laranja natural; 

Água; 

Café; 

Vinho da Adega Cooperativa de Penafiel 

 

Material a oferecer aos participantes: 

Sacos do projeto “Da Nossa Terra” com: 

➢ Folheto alusivo aos conteúdos do grupo focal; 

➢ Amostras de um ou mais produtos: 

a) Para participantes que representam escolas e restaurantes: Bolachinhas 

artesanais e cebolinhas de semente (que as crianças poderão plantar nas 

suas escolas no âmbito do projeto “Hortas na Escola”; 

b) Para participantes que representam Hotéis ou IPSS: Bolachinhas 

artesanais e um saquinho de chá adornado com uma etiqueta e o símbolo do 

Da Nossa Terra, atado com ráfia. 

A divisão seletiva das amostras/ofertas a entregar aos participantes justifica-se pelo 

interesse em promover junto dos clientes-alvo a necessidade por determinado produto. 

Necessidade essa que acaba por ser justificada, na visão dos clientes, pela utilidade que 

cada produto terá nas organizações que estes representam
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Recursos e orçamento 

Tabela 3 – Recursos necessários para a realização do Grupo Focal de acordo com 

todo o conjunto de atividades a realizar 

Atividades Recursos Físicos Recursos 

Intelectuais 

Recursos 

Humanos 

Recursos 

Relacionais 

Conceção do 
planeamento 
do grupo focal: 
a) Apresentação 
dos recursos 
necessários; 
b) Apresentação 
cronograma; 
c) Conceção da 
ementa do 
coffee break; 
d) Definição do 
número de 
participantes e 
escolha dos 
mesmos; 
e) Definir a 
equipa 
responsável 
pela 
organização do 
grupo focal; 
f)Entrar em 
contacto com 
possíveis 
parceiros (como 
a Cooperativa 
Agrícola de 
Penafiel); 

Computador 

Internet 

Lista de 

recursos 

disponíveis 

da CMP 

Socióloga; 

Cooperativa 

Agrícola de 

Penafiel 

 

Conceção dos 

materiais 

(powepoint e 

folheto) 

Computador 

Internet 

Bases de 

dados 

Socióloga  
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Agendamento 

do grupo focal 

Computador  Vereadora 

Socióloga 

 

Aprovação do 

planeamento 

do grupo focal e 

eventuais 

alterações 

Computador  Vereadora  

Socióloga 

 

Entrada em 

contacto com 

participantes 

do grupo focal 

a) Criar 

convites; 

b) Confirmar 

participação dos 

convidados; 

Computador 

Internet 

Telefone 

Contactos Socióloga Rede Social 

Realizar tarefas 

logísticas 

necessárias ao 

desenvolviment

o do grupo 

focal 

a) Entrada 

em contacto 

com a Penafiel 

Ativa, para a 

confeção e 

organização do 

coffee break; 

Transporte 

Local de 

armazenamento 

Ingredientes 

Impressora 

Computador 

Internet 

Produtos locais  

 (cedidos pela 

cooperativa) 

Lista de 

recursos 

disponíveis 

da CMP 

Base de 

dados de 

contactos 

das 

parcerias 

Socióloga  

Engª Maria 

José 

(responsável 

pelas tarefas 

b) e g), e 

corresponsáv

el tarefa a)) 

Penafiel Ativa 

Museu 

Municipal 

Rede Social 

Compromiss

o partilhado 

com 

parcerias 
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b) Fornecer os 

produtos locais 

necessários à 

confeção do 

coffee break à 

Penafiel Ativa, 

de acordo com 

os prazos 

acordados 

mutuamente; 

c) Entrada 

em contacto 

com Museu 

Municipal para 

cedência do 

espaço; 

d) Entrada 

em contacto 

com 

responsáveis 

pela preparação 

do material 

informático do 

espaço; 

e) Pedido 

de serviço de 

limpeza para o 

espaço onde se 

realizará o 

grupo focal; 

f) Realizar 
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pedidos de 

compra 

necessários; 

g) Criar e 

organizar as 

ofertas aos 

participantes; 

h) Imprimir 

documentação 

necessária 

Organizar o 

espaço físico e 

os restantes 

materiais físicos 

e tecnológicos 

necessários à 

realização do 

grupo focal 

a) Preparar e 

testar recursos 

informáticos; 

b) Organizar o 

coffee break; 

c) Organizar 

mesas, cadeiras 

e outros 

materiais 

necessários 

para a sala; 

Sala no Museu 

Material de 

preparação coffee 

break 

Mesas 

Cadeiras 

Videoprojetor 

Tela de projeção 

Computador 

Camara de Filmar 

Material de oferta 

Marcadores de 

lugares 

Louça (Pratos, 

jarros, copos, 

talheres, chávenas), 

 Socióloga 

Engª Maria 

José 
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guardanapos, 

material de 

confeção/preparaç

ão de refeições, 

toalhas, etc.) 

Realização do 

grupo focal 

Material de escrita 

Questionário de 

diagnóstico e de 

avaliação Grupo 

Focal 

Folha de presença 

Sala 

Mesas 

Cadeiras 

Videoprojetor 

Tela de projeção 

Computador 

Material de oferta 

Camara de Filmar 

 Socióloga 

(moderadora) 

Participantes 

Engª Maria 

José  

 

Arrumar todos 

os materiais e o 

espaço físico  

Organização dos 

materiais físicos; 

Local de 

armazenamento. 

 Socióloga 

Engª Maria 

José 

Serviço de 

limpeza 

 



 

147 

 

Avaliação  

a) Entrar em 

contacto 

posteriormente 

com 

participantes do 

grupo focal para 

medição de 

impacto. 

Computador 

Internet 

Questionários 

Finais 

Contactos 

participante

s 

Socióloga  

 

Orçamento  

 Até à data desta versão do documento, não se verificou a necessidade de realizar 

um orçamento, visto todos os custos serem assumidos pelos parceiros desta atividade 

(Museu Municipal, Penafiel Ativa e a Cooperativa Agrícola de Penafiel), na medida em 

que cedem os seus serviços, espaço, material ou produtos de forma gratuita.  
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Avaliação do grupo focal e resultados 

O processo de avaliação é fundamental para a continua melhoria de qualquer 

processo ou atividades, tal como para avaliar e compreender se determinada atividade 

ou projeto gerou algum tipo de mudança de opinião nos indivíduos a quem foram 

direcionados.  

Desta forma, uma avaliação quer do grupo focal quer dos resultados gerados 

permitirá analisar se os objetivos do mesmo foram cumpridos. Contudo, tal avaliação 

deverá ser realizada em três partes:  

1) Antes do início do grupo focal, de modo a realizar uma avaliação diagnóstica dos 

conhecimentos dos participantes sobre as temáticas que serão debatidas;  

2) Imediatamente após a realização do grupo focal, de modo a compreender o que 

correu bem, o que deverá ser melhorado e qual a experiência do participante; 

3) Após três meses da realização do grupo focal, por forma a compreender se os 

participantes efetivamente demonstram interesse pelos produtos locais e se 

chegaram, efetivamente, a comprar os mesmos. 

Desta forma, a tabela 4 apresenta quais os resultados esperados com a iniciativa, que 

indicadores serão usados para avaliar os resultados, o método de recolha da 

informação, quando será feito e por quem. 

Tabela 4 – Avaliação do grupo focal e do impacto gerado 

Resultados Indicadores de 

resultados 

Método de recolha de 

informação 

Quando e 

por quem 

Aumento do 

conhecimento sobre 

as vantagens do 

consumo de produtos 

locais 

     do conhecimento 

dos participantes em 

relação às vantagens do 

consumo de produtos 

locais 

Avaliação diagnóstica 

(questionário); 

Avaliação final (após a 

formação) (questionário); 

Após três 

meses pela 

Socióloga. 
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Aumento dos 

contratos de compra 

no Da Nossa Terra 

      Do nrº de parceiros/ 

consumidores 

intermediários 

Listagem dos 

contratos/contactos antes 

e após a realização do 

grupo focal 

Após três 

meses pela 

socióloga. 
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Anexos 
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Questionário diagnóstico 

O preenchimento deste questionário é voluntário e o anonimato das respostas 

garantido. Tem duração máxima de 5 minutos e vai ajudar-nos a melhorar os serviços 

que prestamos à comunidade Penafidelense. Não existem respostas certas ou erradas.  

1. Sexo:     Feminino            Masculino  

2. Idade __________________________ 

3. Escolaridade _________________________________________ 

4. Profissão __________________ 

5. Como teve conhecimento do projeto “Da Nossa Terra”.  

Através de um conhecido/amigo/familiar  

Através de folhetos 

Através da internet  

Através da rádio 

Através de um contacto relacionado ao projeto  

Outros _________________________________________ 

Obrigado! 

  



 

152 

 

Avaliação Grupo Focal 

Avalie cada componente de acordo com a classificação que considera mais 

adequada 

1 (péssimo/muito pouco) ---------- 5 (excelente/muito) 

1. Estruturação do grupo focal 1 2 3 4 5 

Interesse das temáticas apresentadas      

O espaço em que decorreu o grupo focal foi adequado?      

Clareza da apresentação      

Qualidade do coffe break (lanche)      

2. Avaliação global do grupo focal      

 

1. Importância que câmara deve dispensar às temáticas do consumo 

local  

1 2 3 4 5 

     

 

Obrigado! 
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Questionário final 

Avalie cada componente de acordo com a classificação que considera mais 

adequada.  

1. Género:         Feminino          Masculino  

2. Idade __________________________ 

3. Como avalia atualmente o seu nível de conhecimento sobre o projeto “Da 

Nossa Terra”? Coloque x na opção que considerar correta.  

Muito pouco Pouco Razoável Bom Muito Bom 

     

 

3.1. Estabeleceu contrato de compra com o “Da Nossa terra”? 

Sim         Não           → pergunta 3.3.  

3.2. Se respondeu sim, indique os principais motivos, assinalando uma ou mais 

opções com um x.  

Para ajudar o meio ambiente  

Para ajudar os agricultores locais e o comércio local  

Pelo preço do produto  

Pela qualidade nutricional do produto  

Pela qualidade dos produtos em termos de sabor  

Por o produto conter poucos pesticidas  

Outros _____________________________________________________________ 
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3.3. Se não respondeu não indique o porquê. Caso contrário passe para a 

próxima pergunta. Assinale com um x uma ou mais respostas. 

Devido ao preço do produto  

Devido à fraca qualidade nutricional do produto  

Devido à fraca qualidade do produto em termos de sabor  

Não me agradam as práticas de produção do produto  

Não vejo diferença, na prática, entre comprar produtos locais ou oriundos de outro 

local   

Outros_____________________________________________________________ 

Obrigado! 
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Lista de Convidados e respetivos contactos 

1. Presidente da Junta de Duas Igrejas  

2. Presidente da Junta de Castelões   

3. Presidente da Junta de Rio de Moinhos   

4. Associação Portela  

5. Presidente da Junta de Capela  

6. Presidente da Junta de Penafiel  

7. Cantina da Câmara Municipal PNF   

8. Presidente da Junta de Rans  

9.  Presidente da Junta de Fonte Arcada  

10. Restaurante “O Camponês”  

11. Assoc. Desenvolvimento Galegos   

12. Assoc. Desenvolv. Lagares 

13. Responsável Ex Penafiel Park Hotel & Spa 

14. Responsável MM Penafiel e/ou paredes 
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Cronograma 

 
 
 

 Mês/Semana 

Janeiro Fevereiro Maio 

Tarefas 8-

12 

15-

19 

22-

26 

29-

2 

5-

9 

12-

16 

Ao longo 

do mês 

Conceção do planeamento do grupo focal        

Conceção dos materiais e da estruturação do 

grupo focal 

       

Aprovação do planeamento do grupo focal e 

eventuais alterações  

       

Entrada em contacto com participantes do grupo 

focal e envio dos convites 

       

Realizar tarefas logística necessárias à realização 

do coffee break 

       

Organização do espaço físico e dos restantes 

materiais físicos e tecnológicos necessários 

       

Realização grupo focal        

Arrumar todos os materiais necessários e espaço 

físico 

       

Avaliação        
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Figura 1 – Folheto alusivo ao conteúdo do grupo focal 
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Figura 1.1  -Folheto alusivo ao conteúdo do grupo focal 
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Powerpoint do Grupo  
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Anexo 2.h – Coffee Break com produtos locais do grupo focal 

Anexo 2.h.1 - Bolachas locais  
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Anexo 2.h.2 – Coffee break, totalmente confecionado com produtos locais, do grupo focal sobre 

Consumo Local que decorreu no Museu Municipal de Penafiel  
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Anexo 4 – Material “Da Nossa Terra” 

Anexo 4.a – Folheto promocional da cadeia de mercearias “Pedro” ao projeto DNT. 
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Anexo 4.a.1 – Folheto promocional da cadeia de mercearias “Pedro” ao projeto DNT 
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Anexo 4.a.2 – Folheto promocional da cadeia de mercearias “Pedro” ao projeto DNT  
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Anexo 4.a.3 – Folheto promocional da cadeia de mercearias “Pedro” ao projeto DNT  
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Anexo 4.b – Ementa semanal do projeto DNT realizada pelo nutricionista da Câmara Municipal 

de Penafiel 
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Anexo 4.c – Contrato de fornecimento de produtos hortofrutícolas 
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Anexo 4.c.1 – Contrato de fornecimento de produtos hortofrutícolas 
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Anexo 4.d – Panfleto “Da Nossa Terra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.d.1 – Panfleto “Da Nossa Terra” 
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Anexo 4.e – Saca promocional “Da Nossa Terra” 
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Anexo 4.f– Caixa-cabaz promocional “Da Nossa Terra” 
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Anexo 5 – Dados estatísticos 

Tabela 1 – Correlações de Spearman entre escolaridade do inquirido, do cônjuge do pai e da mãe 

do mesmo 

  
Escolaridade 

inquirido 

Escolaridade 

Cônjuge 

Escolaridade 

Pai 

Escolaridade 

Mãe 

Escolaridade 

Inquirido 

  

  

Correlation  
1 ,767** ,742** ,587** 

Coefficient 

Sig. (2-

tailed) 
. 0 0 0,001 

N 29 27 28 28 

Escolaridade 

Cônjuge 

Correlation 
,767** 1 ,552** ,618** 

Coefficient 

Sig. (2-

tailed) 
0 . 0,003 0,001 

N 27 28 27 27 

Escolaridade pai 

Correlation 
,742** ,552** 1 ,434* 

Coefficient 

Sig. (2-

tailed) 
0 0,003 . 0,021 

N                                             28 27 29 28 

Escolaridade 

mãe 

Correlation 
,587** ,618** ,434* 1 

Coefficient 

Sig. (2-

tailed) 
0,001 0,001 0,021 . 

N                                             28 27 28 29 

**Significante a 1  *Significante 5% 
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Tabela 2 – Correlação de spearman entre profissão do inquirido e Escolaridade do Inquirido, do 

cônjuge, do pai e da mãe 

  

Escolaridade 

do Cônjuge 

Escolaridade 

do Inquirido 

Escolaridade 

do Pai 

Escolaridade 

da mãe 

Profissão do 

inquirido11 

Correlation 

Coefficient -,429* -,566** -,560** -,508** 

Sig. (2-

tailed) 
,023 ,001 ,002 ,005 

N 28 29 29 29 

**Significante a 1 *Significante 5% 

  

                                                           

11 A codificação realizada em SPSS segue a apresentada pela Classificação Portuguesa das Profissões 
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Tabela 3 - Correlação de Spearman entre Classe do Próprio e Escolaridade do Cônjuge, Profissão 

do Inquirido, Rendimento Mensal do Agregado Familiar e Funcionários da Exploração 

    

Escolaridade do 

Cônjuge 

 
Profissão do 

Inquirido 

Rendimento mensal 

do agregado familiar 

Funcionários da 

exploração 

Classe do 

próprio 

Correlation 

Coefficient -,507** 
 

,445* -,702** -,481** 

Sig. (2-tailed) ,006  ,014 ,000 ,007 

N 28  30 28 30 

 

Tabela 4 -  Correlação de Spearman entre Rendimento mensal do agregado familiar, escolaridade 

do inquirido, escolaridade do cônjuge, escolaridade do pai, escolaridade da mãe, 

profissão do inquirido e área de exploração  

  

Escolarida

de do 

Inquirido 

Escolarida

de do 

Cônjuge 

Escolarida

de do Pai 

Escolarida

de da mãe 

Profissão 

do 

Inquirido 

Área da 

exploraç

ão 

Rendimen

to mensal 

do 

agregado 

familiar 

Correlati

on 

Coefficie

nt 

,673** ,728** ,532** ,464* -,765** ,375* 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,004 ,015 ,000 ,049 

N 27 26 27 27 28 28 

 

 

Tabela 5  - Correlação de Spearman entre Percentagem do rendimento que provém da agricultura, 

área de exploração e classe do próprio 

  

Área da 

exploração Classe do próprio 

Percentagem do 

rendimento que 

provém da 

agricultura 

Correlation 

Coefficient 
,498** -,468** 

Sig. (2-tailed) ,005 ,009 

N 30 30 
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Tabela  6 - Relação entre formação agrícola do inquirido e ambos trabalham na exploração 

Symmetric Measures 

  Value 

Asymptotic 

Standardized Errora Approximate Tb 

Approximate 

Significance 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,503     ,008 

Cramer's V 
,503     ,008 

N of Valid Cases 28       

 

Gráfico 1 - Relação entre formação agrícola do inquirido e ambos trabalham na exploração 
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Figura 1 – Teste de Mann-Whitney entre a variável agricultor a full-time e escolaridade do próprio 
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Figura 2 – Teste de Mann-Whitney entre a variável situação face à profissão do inquirido 
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Figura 3 – Teste de Mann-Whitney entre a variável situação face à idade do inquirido 
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Tabela 7 – Correlação de spearman entre Familiares a full-time, percentagem de produção 

vendida e percentagem do rendimento que provém da agricultura 

 

  

Percentagem de 

produção vendida 

Percentagem do 

rendimento que 

provém da 

agricultura 

Familiares a 

fulltime 

Correlation 

Coefficient ,495** ,374* 

Sig. (2-tailed) ,005 ,041 

N 30 30 

 
 

Gráfico 2 – Origem do rendimento do restante rendimento do agregado familiar por grupo 

inquirido é agricultor a full-time/não é agricultor a full-time 
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Tabela 8 – Produções dos agricultores de Penafiel 

  Produz (n=30) 

Culturas 

produzidas 
n % 

Vinha 17 56,7 

Hortícolas, exceto 

batata e cebola 
12 40 

Milho 17 56,7 

Batata 15 50 

Cebola 9 30 

Outros 6 20 

 

Tabela 9 – Frequências da área de exploração do agricultor 

Statistics 

Area da exploração 

N 
Valid 30 

Missing 0 

Mean 5,3 

Median 3 

Minimum 0,3 

Maximum 30 

Percentiles 

25 1,5 

50 3 

75 6 
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Gráfico 3 – Situação face à profissão do inquirido regime de aquisição de terras 
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Tabela 10 – Relação entre origem do restante rendimento do agregado familiar e o destino de 

produção 

Symmetric Measures 

  Value 

Approximate 

Significance 

Nominal 

by 

Nominal 

Phi ,625 ,039 

Cramer's 

V ,625 ,039 

N of Valid Cases 30   

 

Gráfico 4 – Relação entre origem do restante rendimento do agregado familiar e o destino de 

produção 
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Tabela 11 – Relação entre local de venda da produção de e situação face à profissão do próprio  

 

Symmetric Measures 

  Value 
Approximate 
Significance 

Nominal 
by 
Nominal 

Phi 1,105 ,012 

Cramer's 
V ,638 ,012 

N of Valid Cases 21   

 

 

 

Gráfico 5 – Relação entre local de venda da produção de e situação face à profissão do próprio  
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Tabela 12 – Relação entre local de venda da produção de e situação de trabalho do próprio 

Symmetric Measures 

  Value Approximate 

Significance 

Nominal 

by 

Nominal 

Phi 1,085 ,016 

Cramer's 

V 

,626 ,016 

N of Valid Cases 21   

 

Gráfico 6 – Relação entre local de venda da produção de e situação de trabalho do próprio  
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Gráfico 7 – Existência de coleta por parte do agricultor por grupo inquirido é agricultor a full-

time/ não é agricultor a full-time 
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Anexo 6 – Dados qualitativos 

Tabela I - Cruzamentos entre categorias as  “O que é o projeto”, “O que deveria ser o projeto”, “o 

que correu mal”, “Motivo para não estar no projeto”, “Motivo para continuar no projeto”, 

“o que correu bem” e “DNT 

Fonte: elaboração própria 

  

 
A : 

Motivo 

para 

continuar 

no 

projeto 

B : 

Motivo 

para não 

estar no 

projeto 

C : O que 

é o proj 

D : O que 

deveria 

ser o proj 

E : O que 

correu 

mal 

F : O que 

correu 

bem 

G : DNT 

1 : O que é o 

projeto 

- - 
 

1 1 - 3 

2 : O que 

deveria ser o 

projeto 

- - 1 
 

8 - 5 

3 : O que 

correu mal 

- 3 1 8 
 

- 2 

4 : Motivo para 

não estar no 

projeto 

- 
 

- - 3 - 0 

5 : Motivo para 

continuar no 

projeto 

 
- - - - - 0 

6 : O que 

correu bem 

- - - - 1 
 

1 

7 : DNT - - 3 5 2 1 
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Anexo 7 – Exploração de Agostinho Ferreira, agricultor do projeto “Da Nossa 

Terra” e cooperante da Coopenafiel 

Anexo 7.a – O agricultor Agostinho Ferreira na sua exploração: produção de alfaces 

 

Fonte: Gentilmente cedida por Maria José Mota, Eng.ª Zootécnica da Coopenafiel. 
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Anexo 7.b – Exploração agrícola de Agostinho Ferreira: produção de meloa 

 

Fonte: Gentilmente cedida por Maria José Mota, Eng.ª Zootécnica da Coopenafiel. 

 


