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9:00  Sessão de abertura 
Reitora da Universidade de Évora – Ana Maria Costa Freitas 
Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural – Francisco Gomes da Silva 
Presidente da Câmara de Évora – Carlos Pinto de Sá 
Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo – Francisco Murteira 
Associação Portuguesa de Economia Agrária – Maria Leonor da Silva Carvalho  

9:30  Parte I – Potencialidades e dificuldades da agricultura familiar no Alentejo 
Moderador: Joaquim Amado (Minha Terra) 
Saudade Baltazar (UE) – Homenagem a Rosária Paixão Casinha  
Hélder Muteia (FAO) – Ano Internacional da Agricultura Familiar: objetivos e desafios 
Cristina Caro (ADP Mértola) – Plantas aromáticas  
Marta Alter (Monte, ACE) – Projeto PROVE - Promover e Vender 
Maria Odília Guerreiro de Matos (AALA) 
Jerónimo Neto (ANPEMA) 
Ricardo José Pereira Gaio da Silva e Maria Teresa Lança Pereira Umbelino (AADP) 
Jacinto Sequeira (FAABA) 
Isabel Rodrigo (ISA/SPER) – Agricultura Familiar no Rural Baixa Densidade Sul: Uma síntese 
Debate 

12:30  ALMOÇO LIVRE 

14:00  Parte II – Boas práticas da agricultura familiar 
Moderador: Pedro Damião de Sousa Henriques (APDEA) 
Pedro Soares (UL) – Jovens agricultores: transição rural ou regresso à terra? 
Mário de Carvalho (UE) – Agricultura de Conservação na Perspectiva da Agricultura Familiar no Alentejo 
João Madeira (FAABA) – Boas práticas na produção pecuária 
Maria Raquel Lucas (UE) – Circuitos Curtos de Comercialização no Setor Agroalimentar 
José Veiga (DRAPAL) – Organizações de produtores  
Debate 

16:00  PAUSA PARA CAFÉ 

16:15  Parte III – Viabilidade da agricultura familiar (Mesa Redonda) 
Moderador: Eduardo Figueira (Animar) 
Intervenções – Cláudia Costa (GPP, MAM), Fernando Oliveira Baptista (ISA), António Palma (ANPEMA), 
Nelson Figueira (agricultor), José Maltez (agricultor) 
Debate 

18:00  Sessão de Encerramento 
Diretor da Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora – Silvério Rocha Cunha 
Diretor-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural – Pedro Teixeira 
Associação Portuguesa de Economia Agrária – Maria Leonor da Silva Carvalho 
Sociedade Portuguesa de Estudos Rurais – Isabel Rodrigo  

PROGRAMA 
Anfiteatro 
(sala 131) 
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ANO INTERNACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR: 
OBJETIVOS E DESAFIOS 

 

Hélder Muteia 
  

Responsável pelo Escritório da FAO em Portugal  
helder.muteia@fao.org 

 

 

RESUMO 

Na 66.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, 2014 foi formalmente 
declarado o “Ano Internacional da Agricultura Familiar” (AIAF), procurando a 
aumentar a visibilidade da agricultura familiar e dos pequenos agricultores, 
focalizando a atenção mundial no seu importante papel na erradicação da fome e 
da pobreza, provisão de segurança alimentar e nutricional, melhoria dos meios de 
subsistência, gestão dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e para o 
desenvolvimento sustentável, particularmente nas áreas rurais.  

A agricultura familiar inclui todas as atividades agrícolas de base familiar e está 
ligada a diversas áreas do desenvolvimento rural. A agricultura familiar consiste 
num meio de organização das produções agrícola, florestal, pesqueira, pastoril e 
aquícola que são geridas e operadas por uma família e predominantemente 
dependente de mão-de-obra familiar. 

Tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento, a 
agricultura familiar é a forma predominante de agricultura no setor de produção de 
alimentos e tem um importante papel socioeconómico, ambiental e cultural. 

No entanto, agricultura familiar enfrenta desafios que importa abordar com 
profundidade e urgência. Assim, o objetivo do AIAF 2014 é reposicionar a agricultura 
familiar no centro das políticas agrícolas, ambientais e sociais nas agendas 
nacionais, identificando lacunas e oportunidades para promover uma mudança 
rumo a um desenvolvimento mais equitativo e equilibrado.   

O AIAF 2014 vai promover uma ampla discussão e cooperação no âmbito 
nacional, regional e global para aumentar a conscientização e entendimento dos 
desafios que os pequenos agricultores enfrentam e ajudar a identificar maneiras 
eficientes de apoiar os agricultores familiares. 
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Hélder Muteia
Responsável pelo Escritório da FAO em 
Lisboa, Portugal
helder.muteia@fao.org
www.fao.org/portugal

Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura 

Objetivos e desafios

9 de julho de 2014
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O que é a agricultura familiar?
• Todas as atividades agrícolas de base familiar

• Diversas áreas do desenvolvimento rural (agrícola,
florestal, pesqueira, pastoril e aquícola )

• Geridas e operadas por 
uma família e 
predominantemente de 
mão-de-obra familiar

• É a forma predominante 
de agricultura no setor 
de produção de 
alimentos

2

Agricultura familiar no mundo (1)

3



384 

 Agricultura Familiar e Sustentabilidade dos Territórios Rurais \ Évora 

384 

China
35%

Índia
24%

África Subsaariana
9%

América 
Latina 

4%

Europa e
Ásia Central

9%

Norte de África e
Médio Oriente

3%

Agricultura familiar no mundo (2)

4

Importância da agricultura familiar

• Pilar socioeconómico, ambiental e cultural

• Contribui para a segurança alimentar mundial

• Fundamental para a erradicação da pobreza e da fome

• Preserva os alimentos /dietas tradicionais

• Protege a agrobiodiversidade e o uso sustentável dos 

recursos naturais

• Impulsiona as economias locais

5
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Fatos e números / agricultura familiar
• Existem mais de 570 milhões de propriedades agrícolas 

familiares
• Representa mais de 98% das explorações agrícolas
• É responsável por, pelo menos, 56% da produção agrícola em 

56% da terra
• 70% dos alimentos no mundo são produzidos por agricultores 

familiares
• 40% das famílias do mundo dependem da agricultura familiar 

como forma de vida
• 1.500 milhões de pessoas estão envolvidas na agricultura 

familiar
• O efeito da agricultura familiar na oferta mundial de alimentos e 

no desenvolvimento rural é subestimado
6

Diferentes realidades

• Europa

• Ásia

• África

• América Latina/Central/Norte

• Austrália
7
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Desafios da agricultura familiar (1)

• Acesso a recursos e fatores de produção (terras, crédito, 
mercado, tecnologias)

• Desequilíbrio de género
• Marginalização dos pequenos agricultores na tomada de 

decisões e políticas
• Ausência de serviços de comercialização, extensão, 

informação, capacitação, crédito, finanças
• A falta de acesso à educação e à saúde
• Globalização / concorrência desleal devido às importações 

subsidiadas
• Escassez de água 8

Desafios da agricultura familiar (2)

• Demografia / alimentação

• Envelhecimento, urbanização, menos jovens na 

agricultura

• Alta e volatilidade de preços

• Alterações climáticas

• Expansão das mega-empresas multinacionais

9



387 387 

 Ano Internacional da Agricultura Familiar: objetivos e desafios

Demografia / alimentação 

Mapa da fome 2014

70% SÃO
AGRICULTORES

Demografia / alimentação 

Dados sobre a fome (1)
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• 827 milhões de pessoas (98%) vive nas regiões em 
desenvolvimento

• As deficiências em micronutrientes continuam a afetar 2 mil 
milhões de pessoas em todo o mundo

• Mais de 100 milhões de crianças com menos de cinco anos têm 
baixo-peso. 

• 1 em 4 crianças com menos de cinco anos sofre de subnutrição 
crónica (baixa estatura para a idade) e 31% tem falta de vitamina A 

• A malnutrição infantil é 
responsável  pela morte de 2,5 
milhões de crianças  todos os anos

• 1,4 mil milhões de pessoas têm  
sobrepeso, das quais 500 milhões  
são obesas

Demografia / alimentação 

Dados sobre a fome (2)

12

• 9,2 mil milhões de pessoas 
em 2050

• 70% população urbana
• Aumento da procura por 

alimentos:
•de 2,1 para 3 mil 
milhões de toneladas de 
cereais 
•de 270 para 470 milhões 
de toneladas de carne

• 60% de aumento da 
produção agrícola

• Apenas 20% de potencial 
expansão sustentável dos 
terrenos agrícolas

Demografia / alimentação
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Envelhecimento
Projected population size for selected age ranges

14

Urbanização

15
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Alta e volatilidade de preços

16

Expansão das mega-empresas / 
multinacionais (ex: EUA)

17
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Alterações climáticas

• Maior variabilidade das temperaturas e chuvas (secas e 
inundações)

• Alterações na disponibilidade de água
• Maior frequência e intensidade de eventos climáticos extremos 
• Aumento do nível do mar e da salinização 
• Perturbações nos ecossistemas

Principais consequências para a produção 
agrícola: 
• Diminuição da produção em certas áreas
• Alterações na adequação das culturas
• Maior variabilidade da produção

Gases estufa  Aquecimento global

18

Impacto da agricultura nas alterações 
climáticas

Água
A agricultura utiliza 70% da água potável proveniente de aquíferos, 
rios e lagos 

Solos
25% dos solos no mundo estão degradados
8% dos solos no mundo estão moderadamente degradados

Emissões
A agricultura (culturas e pecuária) é diretamente responsável por 14 a 
24% das emissões globais de gases com efeito estufa (ex: CO2, N2O, 
CH4)

Florestas
A desflorestação afetou cerca de 13 milhões de hectares por ano 
entre 2000 e 2010, sendo a agricultura fortemente responsável pela 
mesma
A perda líquida de florestas é de 5,2 milhões de hectares por ano

19
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Soluções do passado

• Expansão das áreas de cultivo
- o atual potencial de expansão não ultrapassa os 20%

• Revolução Verde: modelo tecnológico químico-
mecânico 
- Substituição de trabalho humano por máquinas: aumento 
das áreas de cultivo

- Substituição de processos ecológicos por inputs químicos 
(ex. fertilizantes): aumento da produtividade das terras

- Consequências ambientais (desflorestação, contaminação 
da água, ambiente e solos, perda de biodiversidade) 20

Climate-smart agriculture (CSA) 
Agricultura inteligente face ao clima

É composta por três pilares principais:
1. Aumento sustentável da produtividade agrícola e 

dos rendimentos
2. Adaptação e aumento da resiliência face às 

alterações climáticas
3. Redução e/ou remoção das emissões de gases 

com efeito estufa, sempre que possível

Tecnologias e abordagens melhoradas para uma gestão agrícola 
sustentável
• Água: gestão mais eficiente
• Solos: utilização mais racional
• Energia: melhor eficiência energética
• Conservar e utilizar de forma sustentável os recursos genéticos

21
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Sustainable agriculture intensification (SPI)
Intensificação sustentável da produção agrícola

• Produzir mais na 
mesma superfície de 
terra 

• Conservar os recursos 
• Reduzir os efeitos 

negativos no meio 
ambiente 

• Potenciar o capital 
natural e a prestação de 
serviços do ecossistema

• Sustentabilidade social 
(dignidade) 22

Nichos de mercado

• Agricultura orgânica/biológica

• Associações  para  criar 

marcas/certificação/processamento

• Produtos tradicionais, exóticos

• Produtos novos (ex: frutos vermelhos, avestruz, 

aquacultura, cogumelos, etc.)

23
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Objetivos do Ano Internacional
• Reconhecimento do papel da agricultura familiar

• Formulação de políticas que promovam a agricultura familiar
sustentável

• Obter um melhor entendimento 
das necessidades, potencial e 
restrições da agricultura familiar, e 
assegurar apoio técnico

• Criar sinergias para a 
sustentabilidade

• Legitimidade das associações rurais para representar os interesses 
da agricultura familiar

• Reconhecimento do papel da mulher

24

Como avançar
• Abordagem pragmática: ação

• Liderança forte (G8 + G20/nacional/comunitária)

• Apoio à agricultura familiar (acesso à terra, água, mercados, tecnologia, 
crédito, extensão) 

• Mudança de paradigmas ligados ao desenvolvimento (sustentabilidade)

• Mudança de atitutes perante os alimentos (desperdício)

• Investimentos públicos e privados (infraestruturas, tecnologia, formação e 
educação cívica)

• Cooperação: Sul/Sul, Norte/Sul e triangular, parcerias

• Novos quadros institucionais (políticas públicas, legislação e organismos)

• Cooperativas e associações agrícolas (dar voz aos pequenos agricultores)

• Políticas estabilizadoras dos preços dos alimentos

• Melhoria das condições de trabalho no campo para atrair jovens

• Equilíbrio de género

25
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fao.org/family-farming-2014/pt

Palácio Conde de Penafiel
Rua  São Mamede (ao Caldas), 21

1100-533 Lisboa
Portugal

Tel:213928564
hélder.muteia@fao.org
www.fao.org/portugal

Obrigado!

26





397 

Associação de Defesa do Património de Mértola

Potencialidades e Dificuldades da Agricultura Familiar no Alentejo

O caso da Plantas Aromáticas e Medicinais

Agricultura Familiar e Sustentabilidade dos Territórios Rurais
Seminário Regional do Alentejo
Évora 9 de julho 2014
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 O caso das Plantas Aromáticas e Medicinais

Mais informações:

ADPM
Largo Vasco da Gama
7750 - 328 Mértola
Tel: 286 610 000 Fax: 286 610 001
www.adpm.pt
geral.provere@adpm.pt

“Onde o sonho e a vida se misturam, a arte e o 
engenho se praticam, e a atitude e a obra se 
constroem.”
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PROVE – Promover e Vender

Agricultura familiar e sustentabilidade dos territórios rurais
Universidade de Évora

9 de Julho 2014
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“Produzir todos sabemos. Comercializar o 
que produzimos é mais difícil.” 

Maria Simões 
Produtora PROVE

Problemática

1. Pequenos produtores ⇒ Produções 
desajustadas.

2. Parcos conhecimentos de gestão, marketing 
e comercialização.

3. Inexistência de relação com os 
consumidores e uma fraca leitura do 
mercado ⇒ Dificuldade de comercialização 
de produtos.

4. Historial familiar ligado à agricultura.
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Problemática

5. Consumidores “desconhecem” as vantagens 
de adquirir produtos locais através de 
processos de comercialização de 
proximidade.

6. Desvalorização da atividade agrícola por 
parte das populações locais.

7. Estruturas de comercialização locais 
desajustadas face à realidade agrícola do 
território.

Produtores não conseguem escoar a produção ⇒ Abandono das 
terras agrícolas.

Possibilidade dos produtores se organizarem localmente através:

⇒ novas formas de mobilização e de valorização dos seus 
recursos; 

⇒ revitalização social e económica.

Problemática

OPORTUNIDADE
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O que se pretende?

1. Fomentar e reforçar a capacidade empresarial local dos pequenos 
produtores.

2. Estimular processos de sustentabilidade local através da 
comercialização.

3. Desenvolver dinâmicas de proximidade entre produtores e 
consumidores.

4. Reforçar o rendimento dos produtores, manutenção da pequena 
agricultura, manutenção paisagem

Comercialização dos produtos:

- directamente dos produtores aos 
consumidores;

- sob a forma de um cabaz de 
hortofrutícolas da época.

Uma Solução: Comercialização de Proximidade
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Cabaz PROVE

Constituído por 
produtos 
hortofrutícolas da 
época

Organização de 3 
a 5 produtores

Entregas 
semanais

Peso: 7 a 9 kg
Preço: €9/€10/€11 

Etapas da Metodologia PROVE – Produtores

Caracterização dos Produtores

Organização do 

Grupo de Produtores

Processo de Organização do Cabaz

Identificação e 
Mobilização dos Produtores
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Etapas da Metodologia PROVE – Consumidores

Caracterização dos Consumidores

Mobilização e 

Organização dos Consumidores

Fidelização do Grupo de Consumidores

Etapas da Metodologia PROVE – Mediadores e Comercialização

> Boa Estratégia de Comunicação 
- Logótipo apelativo; 

- Disponibilização on-line do site; 
- Folhetos; 
- Acesso a bases de dados com contactos de potenciais consumidores –
importante estabelecer boas parcerias nos territórios; 
- Marca registada;
- Slogan apelativo: Eu Provo, Tu Provas, Nós Aprovamos…

> Encontros entre Produtores e Consumidores
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O PROVE é um caso de sucesso

Porque respeita as 7 dimensões da qualidade:

1 - Adequabilidade
2 - Valor
3 - Igualdade
4 - Empowerment
5 - Inovação
6 - Acessibilidade
7 - Transferibilidade

1- Adequabilidade
A solução PROVE adequa-se à solução de problemas reais.
Surge como forma de apoio aos territórios rurais que apresentam 
produtos tradicionais de qualidade, produzidos por agricultores que 
pela sua pequena dimensão têm dificuldades na comercialização.
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2 – Valor
O PROVE permite:

- Criação de emprego.
- Pagamento imediato e justo dos produtos agrícolas.
- Aumento do rendimento médio do agricultor. 

- € 600 de receita média mensal por agricultor (mínimo €160, máximo 
€12.000,00)

- Comercialização de 21 toneladas de produtos hortofrutícolas 
todas as semanas. 

2 - Valor
O PROVE permite:
- Reconhecimento do trabalho agrícola por parte dos 

consumidores. 

- Desenvolvimento da actividade agrícola e da economia local. 

- Sustentabilidade ambiental e social. 

- Proximidade rural-urbano. 

- Que os consumidores possam adquirir produtos locais de 

qualidade, frescos e autênticos, contactando directamente com os 

produtores.
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3 – Igualdade
62% dos produtores PROVE são mulheres
Fonte: Relatório Final de Avaliação Projecto de Cooperação Interterritorial PROVE – PROMOVER e VENDER

53% dos núcleos PROVE são liderados por mulheres
Fonte: site PROVE www.prove.com.pt em 08-05-2013

13% dos núcleos PROVE são compostos exclusivamente por 
mulheres
Fonte: site PROVE www.prove.com.pt em 08-05-2013

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Agricultores PROVE

38 %

62 %

53 % 47 %

13 %

HomensMulheres

Exclusivamente 
Mulheres 

Liderança dos núcleos PROVE

4 - Empowerment
A solução é PROVE é construída pelos agricultores, com o apoio 
de mediadores e parceiros locais.

Os produtores adquirem competências no domínio da 
organização e da comercialização, que lhes conferem 
autonomia.

São da sua exclusiva responsabilidade, a definição: 

- local de organização e entrega de cabazes, 
- periodicidade do cabaz, 
- preço do cabaz, 
- quantidade de produtos que constituem o cabaz 
- função de cada produtor (responsável pelos pagamentos, pelo 
transporte, pelo contacto com os consumidores, entre outros).

Existe um estímulo do espírito empresarial.
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5 - Inovação
O PROVE promove:

- Uma forma alternativa de comercialização da produção agrícola. 

- O contacto directo entre produtores e consumidores, sem 
intermediários.

- A utilização de software de gestão de encomendas específico (G-
PROVE).

- A utilização sem complexos de ferramentas de marketing e 
comercialização.

6 - Acessibilidade
Qualquer pessoa - agricultores, consumidores, técnicos, autarquias -
pode desencadear a criação de um núcleo PROVE.

A informação necessária para o efeito existe, é clara e acessível.

Exemplo:
Após consultarem o site do PROVE (www.prove.com.pt) agricultores da zona de 
Mafra contactaram a ADREPES, em 2009, para constituírem um núcleo. Após 
receberem formação iniciaram o negócio, envolveram diversos parceiros locais, 
entre os quais a autarquia e hoje entregam mais de 100 cabazes 
PROVE/semana.
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7 - Transferibilidade
Foi desenvolvida uma metodologia de intervenção territorial 
facilmente transferível para outros territórios.

Actualmente o PROVE é um projecto de cooperação entre 16 ADL 
com o apoio da abordagem LEADER do PRODER, que asseguram a 
sua disseminação.

Localmente são estabelecidas parcerias com autarquias, 
organizações de agricultores e empresas.

7 – Transferibilidade 
O trabalho desde conjunto de parceiros permitiu:

- Criar 73 núcleos de agricultores
- Criar 113  locais de entrega 
- Envolver mais de 160 explorações agrícolas
- Chegar a mais de 3.000 famílias
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Desafios para o futuro

- Alargar os núcleos e a REDE de parceiros do PROVE.
- Reforçar a capacitação dos beneficiários
- Adesão e fidelização da marca registada e com reconhecimento no mercado.

- Estabilização de guia de procedimentos para as explorações PROVE 

- Experimentação de processos de certificação (participativa)
- Reforçar o trabalho em rede

www.prove.com.pt

https://pt-pt.facebook.com/projectoprove

obrigada
marta.alter@monte-ace.pt
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A AGRICULTURA FAMILIAR NO RURAL BAIXA DENSIDADE SUL: 
UMA SÍNTESE 
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Instituto Superior de Agronomia 

Sociedade Portuguesa de Estudos Rurais  

 

 

RESUMO 

A comunicação tem por objectivo dar a conhecer as principais características da 
agricultura familiar (AF) no território do Alentejo, aqui identificado com o Rural Baixa 
Densidade Sul (RBDS). Por AF entende-se o universo das explorações agrícolas 
cultivadas na totalidade, ou maior parte, por membros do agregado doméstico do 
produtor. Este conceito é aqui operacionalizado pela definição estatística do INE 
produtor singular autónomo. Por rural entende-se os povoados de pequena 
dimensão, a população que aí reside (população rural) e a superfície não urbana 
(superfície rural). O RBDS, delimitado por Rolo e Cordovil (2013)1, abarca, com 
excepção de sete concelhos, a NUT II Alentejo e é marcado pela muito baixa 
densidade populacional rural (10,1 hab./km² versus 43,6 hab./km² no total rural do 
continente, em 2011). 

A extensificação agrícola dominava, em 2009, a ocupação cultural dos 2 milhões 
de hectares de Superfície Agrícola Útil (SAU) do território (61% do total da SAU  
do Continente). Mais de metade (58%) estava ocupada com prados e pastagens 
permanentes (82% das quais eram pastagens pobres) e só menos de 1/3 (32%) 
correspondia a terras aráveis (culturas temporárias + pousios + horta familiar). Esta 
ocupação cultural traduzia-se num muito reduzido contributo económico (em 2011, 
9,4% do VAB total do território teve origem na agricultura e silvicultura). 

Em 2009, a AF representava mais de 4/5 (89%) do total das unidades produtivas 
e cerca de metade da SAU (43%) do RBDS. A restante SAU repartia-se pela 
agricultura patronal (17%) e pelas Sociedades (39%). Apesar da reestruturação 

1 Rolo, Joaquim Cabral; Cordovil, Francisco (2013), “Territórios rurais do Continente português – 
imagens de dinâmicas recentes”, em Baptista, F.O. et al. (coordenação), O Rural. Dinâmicas e Políticas, 
Animar (no prelo). 
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fundiária verificada nas duas últimas décadas, a dimensão média (ha) das 
explorações familiares (que passou de 13 ha em 1989 para 25 ha em 2009), ainda 
continua muito aquém da na agricultura patronal (243 ha em 2009) e Sociedades 
(285 ha), pelo que, para a maioria das famílias agricultoras, a principal fonte de 
rendimentos é originada fora da exploração agrícola. Por fim, é de salientar o papel 
da AF nas dinâmicas socioeconómicas do território, manifesto no contributo da 
respectiva vertente social2 (67%), territorial3 (43%) e económica4 (37%). 

2 Vertente Social = (Nº explorações * 0,3) + (unidades de trabalho ano (UTA) * 0,7). 
3 Vertente Territorial = SAU + Floresta estreme (das explorações agrícolas). 
4 Vertente Económica = valor da produção padrão total (VPPT). 
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Sumário

I) Conceitos (agricultura familiar; rural)

II) Os tipos de rural: Características do contexto territorial

III) Agricultura Familiar no Rural Baixa Densidade Sul
Território:

Que ocupação cultural agrícola ?
Que Agriculturas?
A importância da Agricultura Familiar

IV) Agricultura Familiar no Rural Baixa Densidade Sul: Conclusões

Objectivos: Dar a conhecer as principais características  e importância relativa da Agricultura 
Familiar no território do Alentejo, aqui identificado com o Rural Baixa Densidade Sul

Agricultura Familiar no Rural Baixa Densidade Sul: Uma síntese

I) Conceitos: Agricultura Familiar

AGRICULTURA

Familiar
Universo explorações agrícolas 
cultivadas só ou principalmente por 
MAD do produtor

Patronal
Universo explorações agrícolas 

cultivadas só ou principalmente por 
mão-de-obra assalariada

PRODUTOR SINGULAR
(quando o produtor agrícola é uma pessoa física)

Co
nc

ei
to

s
De

fin
iç

õe
s

es
ta

tís
tic

as
 (I

N
E) Autónomo

”Se permanente e predominantemente, 
utiliza a actividade própria ou de pessoas 
do seu agregado doméstico na sua 
exploração, com ou sem recurso 
excepcional ao trabalho assalariado”.

Empresário
“Se permanente e 

predominantemente, utiliza a 
actividade de pessoal assalariado na 

sua exploração”.

Nota: Algumas incongruências entre a auto-classificação dos indivíduos recenseados no RA 2009, como produtores singulares autónomos e o 
nº UTA familiares no total das UTA , devido à não rectificação da compatibilidade destas duas variáveis por parte do INE. Estas incongruências 
evidenciam-se entre as unidades produtivas com maior dimensão física e económica (Rolo e Cordovil, 2013) 
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I) Conceitos: Rural

Rural: os aglomerados de pequena dimensão (lugares ou povoados rurais), a população que aí vive
(população rural) e a superfície das categorias de qualificação do solo rural envolvente (superfície
rural).

(i) população rural – a população que reside isolada e em aglomerados populacionais com menos de
dois mil habitantes;

(ii) superfície rural – a superfície não urbana, ou seja, as categorias de solo rural destinadas ao
aproveitamento agrícola, pecuário e florestal ou de recursos geológicos, a espaços naturais de
protecção ou de lazer ou a outros tipos de ocupação humana que não lhe confiram o estatuto de
solo urbano.

- Rural Baixa Densidade: densidade rural ≤ 30 hab./Km2

- Rural Agrícola: densidade rural> 30 hab./Km2 e % da população activa no primário superior à média do 
rural (6,1%);
- Rural Indústria e Serviços: densidade rural> 30 e ≤  100 hab./Km2 e % da população activa no primário 
inferior à média do rural (6,1%); 
- Rural Urbano: densidade rural> 100 hab./Km2 e % da população activa no primário inferior à média do 
rural (6,1%).

Sub-Tipos
- Rural Baixa Densidade = 3
- Rural Urbano = 2

Tipos de Rural

Fonte: Rolo e Cordovil (2013)

II) Os Tipos de Rural (em 2011): Características do contexto territorial

Fonte: Rolo e Cordovil (2013)

Exclui os concelhos: 
Amadora, Entroncamento, 
Lisboa, Maia, Matosinhos, 
Porto, Valongo, S. J. Madeira, 
Odivelas, Trofa e Vizela.

Baixa Densidade Norte

Baixa Densidade Centro

Rural baixa densidade SUL

ALENTEJO

No Continente português (2011):
62 concelhos (total=267 concelhos rurais)

(destes, só 7 não pertencem à NUT II Alentejo)

População residente = 9%

População rural  = 9%

38% da superfície rural
Rural baixa densidade SUL

Densidade Populac. Rural  (hab./Km2) =10,1
(43,6 no total rural do Continente)

% do Primário na Pop Activa Rural  = 15,2
(6,1 no total rural do Continente)

% UTA Agrícolas nas UTA Total Rural  = 22,1
(15,1 no total rural do Continente)
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III) Agricultura Familiar no Rural Baixa Densidade Sul

Fonte: Rolo e Cordovil (2013)

III) Agricultura Familiar no Rural Baixa Densidade Sul

Que espaço agrícola ?        Que Ocupação Cultural ?

SAU (ha) Terras aráveis (ha)
Prados e pastagens permanentes (ha)
Total (ha) Pobres (ha)

2009 2009 2009 2009
CONTINENTE 3 535 589 1 153 330 1 721 000 1 351 442

Rural Baixa Densidade Sul 2 156 618 684 836 1 247 426 1 020 992

O Território no Continente (em 2009):
61% do Total da SAU (= Terras aráveis + Horta familiar + Culturas permanentes + Pastagens 

permanentes)
60%  do Total das Terras aráveis (= Culturas temporárias + Pousios + Horta Familiar)
69% do total dos Prados e pastagens permanentes (superfície semeadas ou espontâneas em geral 

herbáceas, destinadas a serem comidas pelo gado no local em que vegetam)
76% do Total das Pastagens pobres

Ocupação da SAU do Território (em 2009):
32% Terras aráveis 
58% Prados e pastagens permanentes. Destas, 82% eram Pastagens pobres
47% por Pastagens pobres

Fonte: Rolo e Cordovil (2013)

VAB total do território (2010):
13% originado pelo complexo agro-florestal
86% por Outros Sectores actividade económica

O Complexo Agro-Florestal (CAF) inclui o Complexo Agro Alimentar (agricultura e as industrias alimentares, bebidas e tabaco) e o Complexo Florestal (silvicultura e as 
industrias transformadoras de produtos florestais).



427 427 

 Agricultura Familiar no Rural Baixa Densidade Sul: Uma síntese

2009 1989

Nº expl
com 

SAU (%)

Total 
SAU 
(%)

Expl
com 
SAU 
(Nº )

Total SAU 

(ha)

SAU 
média 

(ha)

Nº expl
com 

SAU (%)

Total 
SAU 
(%)

SAU 
média 

(ha)

Continente português 100 100 278 106 3 542 285 12,7 100 100 7,0

Rural Baixa Densidade Sul 100 100 41 554 2 156 620 51,9 100 100 30,6

Produtor singular 93 60 38 477 1 280 753 33,3 98 76 23,9

Agricultura Familiar 
(Produtor singular 

autónomo)
89 43 36 992 920 231 24,9 90 38 12,9

Agricultura Patronal 
(Produtor singular

empresário)
4 17 1 485 360 525 242,8 8 38 155,1

Sociedades 7 39 2 915 831 342 285,2 2 14 224,2

Fonte: Rolo e Cordovil (2013)

Que Agriculturas ? A importância da Agricultura Familiar

III) Agricultura Familiar no Rural Baixa Densidade Sul

- Aumento da importância fundiária da Agricultura Familiar e ligeira redução do Nº Expl.; SAU média 
DUPLICOU

- Redução da importância fundiária da Agricultura Patronal: Alteração de estatuto jurídico para o de 
Sociedade

- Motivações (possíveis) para esta reconversão jurídica:
- razões de fiscalidade
- de gestão de um património que se quer manter indiviso
- captação de ajudas públicas
- o interesse por parte de grandes grupos económicos (nacionais e internacionais) e Fundos 

Financeiros no investimento fundiário e agrícola, em produções intensivas (olival, milho, 
hortofrutícolas, …), ou outras actividades como o turismo

- ganhos de eficiência na colocação de bens nos mercados ou, até, de inserção dos 
estabelecimentos agrícolas em estruturas mais vastas de transformação/comercialização

III) Agricultura Familiar no Rural Baixa Densidade Sul

Reestruturação fundiária nas últimas duas décadas (1989-2009)
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Principais origens dos rendimentos dos produtores singulares

2009 1989

Nº expl
com 

SAU (%)

Total 
SAU 
(%)

SAU 
média 

(ha)

Nº expl
com 

SAU (%)

Total 
SAU 
(%)

SAU 
média 

(ha)
Produtores agrícolas individuais

Rural Baixa Densidade Sul 92,6 59,4 33,3 97,6 76,1 23,9

O
rig

em
 d

o 
re

nd
im

en
to

Só E Principalmente da 
exploração

17,6 39,1 115,3 35,6 61,8 53,1

Só da exploração 5,5 12,8 120,1 12,7 31,6 76,2

Principalmente da exploração 12,1 26,3 112,9 22,9 30,1 40,4

Principalmente de origem 
exterior à exploração

75,0 20,3 14,1 62,0 14,3 7,1

Fonte: Rolo e Cordovil (2013)

III) Agricultura Familiar no Rural Baixa Densidade Sul

TOTAL

Agricultura Familiar 
(Total)

Agricultura Patronal 
(Total)

Sociedades

Social 
(1) (%)

Territ. 
(2) (%)

Econ. 
(3) (%)

Social 
(%)

Territ. 
(%)

Econ.
(%)

Social 
(%)

Territ.
(%)

Econ. 
(%)

Continente 100 88,5 56,3 55,0 3,4 10,9 9,3 7,5 27,0 34,4
Rural Baixa Densidade 100 85 52,8 49,0 4,1 12,5 12,0 10,1 30,8 37,6
Norte e Centro 100 95 79,5 78,7 1,4 4,1 5,2 2,8 9,6 14,6

Sul 100 67,0 42,5 36,8 9,0 15,8 14,8 23,0 39,0 46,9

Vertente Social = (Nº explorações * 0,3) + (unidades de trabalho ano (UTA) * 0,7)
Vertente Territorial = SAU + Floresta estreme (das explorações agrícolas)
Vertente Económica = valor da produção padrão total (VPPT).
Valor de Produção Padrão “é 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 (natural e não normal,
sendo para 100 bicos no caso das Aves), conforme o sistema de produção, e corresponde à valorização mais
frequente que as diferentes produções agrícolas têm em determinada região. O valor de VPP total duma
exploração é a soma do VPP de cada actividade, vegetal e/ou animal existente na exploração, sendo o VPP de
cada actividade a valorização da respectiva superfície ou efectivos animais pelas VPP estabelecidas
regionalmente para as diferentes produções, vegetais e animais “(INE, Recenseamento Agrícola 2009. Análise
dos Principais Resultados, Lisboa, 2011: 18; Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020, GPP, Maio 2012).

Importância (%), no território, das vertentes Social, Territorial e Económica 
da Agricultura Familiar, Patronal e Sociedades, em 2009

Fonte: Rolo e Cordovil (2013)

III) Agricultura Familiar no Rural Baixa Densidade Sul
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TOTAL
Agricultura 

Familiar (Total)

Agricultura 
Empresarial 

(Total)
Sociedades

Continente 100 66,6 7,9 23,0

Rural de Baixa Densidade 100 62,3 9,5 26,1

Norte e Centro 100 84,5 3,6 9,0
Sul 100 48,8 13,2 36,3

Média dos pesos relativos, no território, das vertentes Social, Territorial e 
Económica da Agricultura Familiar, Empresarial e Sociedades no total das 
explorações agrícolas do Continente e do Rural de Baixa Densidade, em 2009

III) Agricultura Familiar no Rural Baixa Densidade Sul

IV) Agricultura Familiar no Rural  Baixa Densidade Sul: Conclusões

Num contexto territorial marcado por uma (muito) baixa densidade demográfica, os 
elementos quantitativos antes apresentados evidenciam:

I) O papel determinante da AF para assegurar as actuais  já (muito) reduzidas dinâmicas 
territoriais  e sociais

II) A função muito significativa da AF para a dinâmica económica do território

Contributos  da AF para as dinâmicas socioeconómicas do Território (2009):
- vertente Social = 67%
- vertente Territorial = 43%
- vertente Económica = 37%

III) Trabalhos de investigação (UÉvora/ICAAM) também evidenciam o contributo da AF 
para:

- manutenção dos sistemas de produção agrícolas “tradicionais”, isto é, adaptados 
aos ecossistemas regionais/locais. Logo: gestão sustentável dos ecossistemas

- Gestão sustentável dos recursos naturais (solo e água)
- manutenção das paisagens agrícolas/rurais 
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IV) Agricultura Familiar no Rural  Baixa Densidade Sul: Conclusões

QUE FAZER?

“Proteger” a AF (ainda) presente no território. Caso contrário, maiores e mais acentuadas 
rupturas territoriais em termos de:

- (mais) “esvaziamento” demográfico
- redução da biodiversidade
- degradação dos recursos naturais (solo e água)
- destruição das identidades paisagísticas rurais (regionais e locais)

Face ao cenário traçado:

COMO FAZER ?

(Utilizar os) Instrumentos de política disponíveis para o período 2014-2020:

- Agrícolas (PAC + Desenvolvimento Rural)
- Programas Operacionais (PO) Regionais
- Programas de Competitividade

Sul

Alter do Chão
Arronches
Avis
Campo Maior
Castelo de Vide
Crato
Elvas
Fronteira
Gavião
Marvão
Monforte
Nisa
Ponte de Sor
Portalegre
Sousel
Abrantes
Almeirim
Alpiarça
Benavente
Chamusca
Coruche
Golegã
Salvaterra de Magos
Alcácer do Sal
Grândola
Santiago do Cacém
Sines

Norte Centro Sul
Alfândega da Fé Castelo Branco Aljustrel
Bragança Fundão Almodôvar
Carrazeda de Ansiães Idanha-a-Nova Alvito
Freixo de Espada à Cinta Oleiros Barrancos
Macedo de Cavaleiros Penamacor Beja
Miranda do Douro Proença-a-Nova Castro Verde
Mirandela Sertã Cuba
Mogadouro Vila de Rei Ferreira do Alentejo
Torre de Moncorvo Vila Velha de Ródão Mértola
Vila Flor Arganil Moura
Vimioso Góis Odemira
Vinhais Pampilhosa da Serra Ourique
Vila Nova de Foz Côa Aguiar da Beira Serpa
Boticas Almeida Vidigueira
Chaves Celorico da Beira Alandroal
Montalegre Figueira de Castelo Rodrigo Arraiolos
Murça Guarda Borba
Valpaços Manteigas Estremoz
Vila Pouca de Aguiar Meda Évora
Moimenta da Beira Pinhel Montemor-o-Novo
Penedono Sabugal Mora
São João da Pesqueira Trancoso Mourão
Sernancelhe Pedrógão Grande Portel

Mação Redondo
Sardoal Reguengos de Monsaraz

Vendas Novas
Viana do Alentejo
Vila Viçosa
Alcoutim
Aljezur
Castro Marim
Monchique
Tavira
Vila do Bispo

NUT III Baixo Alentejo NUT III Alentejo Central NUT III Alto Alentejo
NUT III Alentejo Litoral NUT III Lezíria do Tejo NUT II e NUT III Algarve
NUT III Médio Tejo

RURAL BAIXA DENSIDADE: 
Concelhos
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RESUMO 

O abandono dos campos e do trabalho agrícola, as diversas ruturas que 
atravessam o mundo rural, verificam-se por todo o território e estão vincadamente 
espelhadas na leitura das estatísticas sobre a matéria. O envelhecimento médio dos 
agricultores é um dos indicadores mais significativos da falta de renovação geracional 
no setor, mas também da sua diminuta atratibilidade económica e social. 

Verificou-se uma degradação acentuada do potencial de reprodução da mão-de-
obra agrícola, bem espelhada na forte diminuição da população agrícola familiar em 
Portugal (-36% no período 1999-2009), com origem, desde logo, na quebra da 
composição média do agregado familiar (passou de 3,0 para 2, 7 indivíduos) e no seu 
crescente envelhecimento médio. Sem renovação geracional pela via natural ou da 
imigração, não é possível haver reprodução da força de trabalho agrícola. Porém, para 
além das tendências demográficas estruturais, a própria mão-de-obra agrícola parece 
ter deixado de estar interessada na sua própria reprodução. 

A entrada de jovens na atividade agrícola decaiu drasticamente, tendo-se 
quebrado o ciclo da sucessão familiar, caracterizado pela transmissão da propriedade 
e da exploração, que se dividia e recompunha em função dos elementos da nova 
geração e dos respetivos percursos familiares. 

Porém, nos últimos anos surgiu um movimento de instalação de jovens 
agricultores que, não compensando as perdas totais no setor, constitui um sinal 
merecedor de análise e de reflexão sobre os caminhos a seguir no apoio à Agricultura 
Familiar. 

 
 



434 

 Agricultura Familiar e Sustentabilidade dos Territórios Rurais \ Évora 

434 

AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE DOS TERRITÓRIOS RURAIS
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Envelhecimento da população agrícola
(baixa atratibilidade económica e social dos territórios rurais)

 Num contexto de abandono dos campos e do trabalho
agrícola (RA99/09: -27% explorações e -9% SAU), o
envelhecimento médio dos agricultores é um dos
indicadores mais significativos da falta de renovação
geracional no setor.

 A população agrícola familiar envelheceu
acentuadamente. A média etária passou dos 46 anos,
em 1999, para os 52 anos, em 2009.

 Verifica-se um envelhecimento demográfico mais
acelerado na população dos territórios rurais do que
na população em geral.

Envelhecimento dos Produtores
(declínio da agricultura)

 A média etária dos produtores agrícolas em 2009 
ronda os 63 anos, mais 11 anos do que a média de 
idade da população agrícola em geral.

 Envelheceram 4 anos, em média, relativamente a 
1999.

Fonte: INE, RA2009
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Instalação de Jovens Agricultores

 Ação de apoio à primeira instalação de jovens agricultores 
(empresários com atividade agrícola, a tempo inteiro ou 
parcial, até aos 40 anos): 6194 projetos (2008 – abril 2013).

 Produtores agrícolas singulares com menos de 35 anos eram 
5327 (RA2009).

 14 por cento do investimento PRODER ocorre nas medidas de 
apoio à instalação de jovens agricultores (jun.2012): 

• 25% na Região Norte
• 14% na Região Centro
• 9% na Região Lisboa
• 7% na Região Alentejo
• 26% na Região Algarve

Municípios da Região Centro
Projetos PRODER 

Jovens  Agricultores
aprovados

1Idanha-a-Nova 53
2Vouzela 53
3Fundão 42
4Castelo Branco 39
5São Pedro do Sul 29
6Sever do Vouga 27
7Leiria 26
8Covilhã 25
9Castro Daire 24

10Pinhel 23
11Coimbra 22
12Figueira de Castelo Rodrigo 22
13Viseu 21
14Montemor-o-Velho 20
15Aguiar da Beira 19
16Mangualde 17
17Oliveira de Frades 17
18Almeida 16
19Cantanhede 15
20Celorico da Beira 15

Número de projetos 
Jovens  Agricultores 
(99)importante no 
corredor  urbanizado 
São Pedro do Sul –
Vouzela – Oliveira 
de Frades, para um 
pequeno território e 
uma população de 
apenas 37 mil 
habitantes.
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Localização por 
concelho dos 
projetos PRODER 
aprovados para 
jovens agricultores 
na Região Centro, 
no período 2008 –
2012/1º T.

-Distribuição mais 
concentrada junto 
aos principais eixos 
A1 – A25/IP5 –
A23/A24

- Elevada 
concentração em 
Lafões

Área do inquérito ao Jovens 
Agricultores - Lafões
 O espaço rural da região de Lafões: 
• Rural agrícola, com predomínio de uma agricultura 

diversificada, aves, pequenos ruminantes, bovinos, milho e 
frutos frescos; 

• Marcado pelo vale do Vouga  e corredor urbanizado S. Pedro 
do Sul, Vouzela e Oliveira de Frades, articulado com o 
traçado da IP5/A25.
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Características inquiridos

 Média etária: 30,4 anos. 
 Maioria do sexo masculino: 66,7% (Beira Litoral –

67%) 
 Maioritariamente solteiros: 55,6%. 
 Perto de metade tem frequência ou formação 

universitária completa: 44,4%. 
 81,5% não tinham formação agrícola no momento 

da candidatura ao PRODER.

Situação profissional

 Antes da instalação como jovens agricultores:
• 48% dos inquiridos eram trabalhadores por conta de 

outrem; 
• 30% estavam na situação de desempregados;
• Apenas 11% eram já empresários;
• 11% eram estudantes. 
 Após a instalação das explorações, mais de metade 

dos jovens agricultores é trabalhador por conta de 
outrem (52%) e os restantes são empresários.



439 439 

 Jovens agricultores: transição rural ou regresso à terra? 

Motivações para a instalação como 
agricultor

 Principais motivações:
• 67% procuram obtenção de um rendimento 

complementar. 
• Apenas 18% teve como objetivo iniciar desse modo 

uma profissão, enquanto atividade principal;
• Para 15% foi a situação de desemprego que os 

impulsionou para a candidatura a um projeto de 
instalação de uma exploração agrícola.

Acesso à terra

 Acesso à terra conseguido através de:
• Contrato de comodato (cedência gratuita), na 

maior parte dos casos: 59% (indica relação muito 
próxima entre as duas partes, frequentemente 
familiar); 

• Contrato de arrendamento:19%; 
• Transmissão da exploração:17%;
• Compra de terra é inexpressiva.
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Local de residência e tempo dedicado 
à exploração

 Mais de 80% reside na freguesia onde se localiza 
a exploração (70,4%) ou muito perto (11,1%). 

 A atividade na exploração a tempo parcial é 
predominante. 

 Mais de metade (55,6%) dedica apenas ¼ do seu 
tempo de atividade à exploração.

 Apenas 22,2% está a tempo inteiro.

Destino da produção e organização

 O destino da produção: 
• Maioritariamente para os mercados regional e 

nacional;
• 18,5% da produção direcionada para a exportação. 
 A organização própria dos produtores para o 

escoamento dos produtos é ainda reduzida.
 Predominância das empresas integradoras na 

avicultura. 
 Apenas 8,3% colocam a produção no mercado através 

de cooperativa, associação ou organização de 
produtores.
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Perfil médio do Jovem Agricultor 
(conclusões)
 Jovem, cerca de 30 anos de idade, masculino, solteiro, 

habilitações académicas de nível médio ou superior, 
inicialmente sem formação agrícola, trabalhador por 
conta de outrem ou desempregado (até se instalar), 
dedica à exploração cerca de 25% do seu tempo de 
atividade, acedeu à terra através de contrato de 
comodato ou por transmissão familiar, não reside na 
exploração, mas num lugar urbano próximo, e procura 
na atividade agrícola, de tipo familiar, um rendimento 
complementar e uma proteção em caso de 
desemprego.

Atividade agrícola: familiar, complementar 
e recurso em contexto de crise (conclusões)

 A procura de um rendimento complementar constitui a 
principal motivação dos JA, também como forma de 
compensar a possível perda de rendimentos na 
atividade principal, normalmente ligada a um contexto 
claramente urbano.

 A falta de saídas profissionais ou a prevenção em 
relação a uma possível perda de emprego a curto ou 
médio prazo, coloca a agricultura como uma espécie 
de “refúgio”, geralmente articulado com familiares, que 
garante um rendimento em caso de dificuldades 
laborais.
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Instalação como forma de financiamento 
da exploração familiar (conclusões)

 Através das formas contratuais predominantes de acesso à 
terra (comodato e transmissão), a instalação de jovens 
agricultores em explorações pré-existes que pertenceram a 
familiares, funciona como:

• financiamento a essas explorações, sobretudo num contexto 
de grande dificuldade de acesso ao crédito bancário;

• Recuperação de atividade de explorações em declínio ou 
abandono.

 A transmissão ou cedência da terra por comodato,  pode 
constituir uma antecipação da passagem da exploração 
para familiares mais jovens, dando-lhe continuidade.

Articulação urbano-rural (conclusões)

 Tanto nos casos de dedicação exclusiva como nos de 
atividade a tempo parcial, o objetivo é aproveitar os 
espaços intersticiais com capacidade agrícola, sem 
dispensar residir próximo dos serviços próprios dos centros 
urbanos; 

 A fácil acessibilidade a vias de comunicação como as AE e 
IP, permitem uma forte mobilidade com a rede urbana de 
nível superior.

 O padrão geográfico de implantação dos jovens 
agricultores, transporta os territórios rurais para uma forte 
articulação com os territórios urbanos, e contribui para que 
a diferenciação urbano-rural seja cada vez menos 
económica, social ou cultural.
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Efeito catalisador da crise (conclusões)

 A crise pode estar a desenvolver um efeito 
catalisador na instalação dos JA: ideia da terra 
como “porto seguro”.

 Longe de ser uma espécie de novo repovoamento 
dos territórios rurais, confere um efeito económico e 
social positivo a esses espaços, mas que integra e 
acelera o seu próprio processo de transformação. 

Transição rural (conclusões)

 A instalação de JA, configura uma oportunidade de 
financiamento público para jovens urbanos que encontram 
recursos económicos no espaço rural.

 Aquilo que à primeira vista pode parecer uma espécie de 
“regresso à terra”, não é mais do que a consumação da 
“transição rural”: perda de hegemonia da agricultura 
(outras fontes de rendimento familiar), multifuncionalidade, 
novo contexto social, cultural e de relacionamento com o 
urbano.

 Papel dos JA na AF não pode ser descontextualizada das 
condições do território - políticas setoriais não são 
suficientes; políticas de apoio à exploração e à 
comercialização são necessárias para evitar o abandono.
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AGRICULTURA DE CONSERVAÇÃO NA PERSPECTIVA  
DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ALENTEJO 

 

Mário Carvalho 
  

Universidade de Évora, ICAAM 

 

 

RESUMO 

A agricultura de conservação pode contribuir de forma decisiva para o aumento 
da sustentabilidade dos sistemas de culturas no Alentejo, incluindo o trabalho, pelo 
que tem significado importante sobre todas as formas de exploração da terra, 
incluindo a agricultura familiar. Este sistema de agricultura tem, a médio prazo, 
impactos significativos na produtividade da terra e na eficiência dos consumos 
intermédios e, a curto prazo, na redução do consumo de energia e do trabalho. 

O aumento do rendimento da terra e dos consumos intermédios resulta de um 
investimento na qualidade do solo. Em primeiro lugar, o controlo da erosão permite 
acumulação de fertilidade que, de outra forma, se perde anualmente dos campos 
cultivados. Mas a sementeira directa permite também uma diminuição das taxas de 
mineralização da matéria orgânica que, se forem associadas à manutenção dos 
resíduos das culturas na superfície do terreno, permitem um aumento significativo do 
teor de matéria orgânica do solo a médio prazo. Estes dois benefícios em conjunto, 
não só aumentam a produtividade da terra como permitem uma redução das 
adubações a aplicar. No caso do azoto, um aumento do teor em matéria orgânica de 1 
para 2% aumenta a eficiência de utilização deste nutriente de 20 para 40 kg de trigo 
por cada kg de azoto aplicado. O aumento da transitabilidade do solo que a 
agricultura de conservação permite (melhor drenagem e maior coesão do solo) 
aumenta a oportunidade de aplicação de factores, como os adubos e ou herbicidas, o 
que também contribui para um aumento da eficiência da sua utilização. 

O aumento do rendimento do trabalho neste sistema é também muito 
significativo e resulta não só de uma redução do tempo necessário para a instalação 
das culturas, mas também de um aumento do tempo disponível (maior 
transitabilidade do solo e menor susceptibilidade do semeador de sementeira 
directa à humidade do solo, comparativamente com os semeadores tradicionais). 
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Agricultura de Conservação na Perspectiva da
Agricultura Familiar no Alentejo

Mário Carvalho
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A agricultura familiar consiste …
geridas e operadas por uma família e 
predominantemente dependente de mão-de-
obra familiar… 

Definição de Agricultura Familiar

Agricultura de Conservação

Aumento da Eficiência dos Factores

Terra Consumos IntermédiosTrabalho

Redução 
do 

Tempo de 
Trabalho

Aumento 
do

Tempo 
Disponível

Melhoria das 
Propriedades do Solo

Teor de Matéria Orgânica
Drenagem
Coesão 



448 

 Agricultura Familiar e Sustentabilidade dos Territórios Rurais \ Évora 

448 

Sistema Tarefa

Tempo 

Necessário 

(h.ha-1)

Tempo 

Disponível 

(h.ha-1)

Área Trabalhada 

(ha.ano-1)

Tradicional

Lavoura (1) 2.75 250 90
Gradagem (2.67) 2.35 250 106

Sementeira 0.82 125 152

Sementeira 

Directa

Monda 0.18 125 694

Sementeira 0.81 250 309

Tempos de Trabalho e Disponível e Área Trabalhada
por Unidade de Tracção para Sementeiras

de Outono/Inverno em Portugal

Fonte: Marques (2009)

Herdade do Louseiro -Quadro Resumo de Encargos Anuais

MOB.CONVENCIONAL
(Ano 2000)

S. DIRECTA
(Ano 2003)

REDUÇÃO
(%)

REPARAÇÃO E 
MAUTENÇÃO DE

TRACTORES
10 450,47 € 1 507,15 € 85

REPARAÇÃO E 
MAUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTO

8 158,41 € 1 840,40 € 77,5

GASÓLEO 17 460 € 7 110 € 60

MÃO-DE-OBRA 25 000 € 15 000 € 40

TOTAL ANUAL 61 068,88 € 18 347,55 € 70

Fonte: Freixial e Carvalho (2011)
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Evolução de Matéria Orgânica do Solo em Diferentes Sistemas
De Mobilização do Solo – Herdade da Revilheira - Solo Pm
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Efeito do carbono orgânico do solo (SOC) (0-30 cm) 
na resposta do trigo à adubação azotada
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Ensaios de Adubação Azotada
26 Março 2003/2004

Campo em SD + Palhas
1,2% C (0-30cm)

Campo em MT
0.6% C (0-30 cm)
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0
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% do Peso inicial

MT RT2 RT1 SD

Efeito da Mobilização na Estabilidade dos Agregados 
(crivagem húmida) num Pm – 3º Ano – Herdade da Revilheira
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Efeito da Mobilização na Porosidade Biológica de um 
Solo de Barro – 6º Ano – Herdade da Almocreva
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Drenagem + Coesão = Maior Transitabilidade do Solo

Relação entre a Precipitação a Adubação Azotada e a Produção 
de Trigo num Solo de Barro em Beja – Herdade da Almocreva
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•
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Y = 2.28 X – 369 (r2=0.998)

Efeito da precipitação na resposta do trigo a 60 kg N/ha 
aplicados a 20 de Jan. quando 120 kg N/ha são aplicados em Fev.
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Ciborro – 9 de Abril de 2014

Agricultura de Conservação – 12 Anos
Herdade da Parreira

Agricultura Convencional
Vizinho

0

50

100

150

200

250

300

350

400

MT SD SD+P

M
ar

ge
m

 lí
qu

id
a 

(E
ur

os
/h

a)

Margem Líquida da mobilização

Margem líquida da Mob. + N

Avaliação económica da mobilização com e sem o efeito do N 
(considerando uma área semeada de 150 ha) 

Adaptado de Marques (2009)
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Agricultura de Conservação

Aumento da 
sustentabilidade 

ambiental

Controlo da 
Erosão Física 
e Biológica do 

solo

Aumento do 
potencial 

produtivo do solo 
e da sua 

transitabilidade 
(MO e Estrutura)

Aumento da eficiência 
de diversos factores 
(N, Água; Herb., 

energia)

Redução directa 
dos custos
(fixos e 
variáveis)

Redução indirecta 
dos custos

Aumento da 
sustentabilidade 

económica
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Situação de Partida

Situação de Partida

¥ Agricultura: 

- 97% de solos D e E; 

- encabeçamento: 0,5 ovelha/ha; 

- ovinicultura com posição marginal nos sistemas de 
produção: 

‣ aproveitamento de restolhos e pousios; 

‣ alvo de poucos cuidados; 

‣ geradora de rendimentos apreciáveis 
(“a cortiça do concelho”)

Fonte: Casimiro (1993) 

Fonte: Ferreira (1967) 



461 461 

 Boas práticas na produção pecuária

Situação de Partida

¥ Projecto PAPCAM (Port. 193/88): 

- instalar infra-estruturas nas explorações (...); 

- implantar uma rotação que vise: 

‣ reduzir a erosão; 

‣ aumentar a fertilidade do solo; 

‣ reduzir a mobilização do solo; 

‣ atingir um encabeçamento de 3 ov/ha (0,45 CN/ha); 

‣ aumentar a produtividade dos cereais e da pecuária;

Trajecto(s)
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Trajecto(s)

¥ ao início: 

- adesão ao PAPCAM em 1988; 

- construção de vedações e de charcas numa parte 
signiÞcativa da exploraç‹o; 

- melhoria do parque de m‡quinas; 

- prados permanentes* em ca. 43% da ‡rea; 

- forragem obtida a partir de cereais conduzidos até 
Þnal do ciclo (palha + gr‹o);
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Trajecto(s)

¥ ao início: 

- adesão ao PAPCAM em 1988; 

- vedações e charcas numa grande parte da exploração; 

- melhoria do parque de máquinas; 

- prados permanentes em ca. 43% da área; 

- forragem obtida a partir de cereais (...); 

- os animais: ovinos de raça Campaniça.
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 Boas práticas na produção pecuária
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Trajecto(s)

¥ progressivamente: 

- especialização produtiva: pastagem vs. forragem;

Trajecto(s)

¥ rotação PAPCAM:

cereal 
secundário

conssociação 
forrageira

tremocilha 
(2 anos)

t. subterrâneo 
(5 anos)
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Trajecto(s)
¥ “rotação” actual:

cereal 
secundário

conssociação 
forrageira

tremocilha 
(2 anos)

t. subterrâneo 
(5 anos)
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Trajecto(s)
¥ “rotação” actual:

conssociação 
forrageira

leguminosa

prados permanentes 
(n anos)

ForragemPastagem

Trajecto(s)

¥ progressivamente:

- especialização produtiva: pastagem vs. forragem;
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Trajecto(s)

¥ progressivamente:

- especialização produtiva: pastagem vs. forragem;

- aumento da área de pastagens permanentes;

Trajecto(s)

¥ progressivamente:

- especialização produtiva: pastagem vs. forragem;

- aumento da área de pastagens permanentes;

- parqueamento integral da exploração;
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Trajecto(s)

¥ progressivamente:

- especialização produtiva: pastagem vs. forragem;

- aumento da área de pastagens permanentes;

- parqueamento integral da exploração;

- bovinos (Alentejana) e aumento do n.º de ovinos;
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Trajecto(s)

¥ progressivamente: 

- especialização produtiva: pastagem vs. forragem; 

- aumento da área de pastagens permanentes; 

- parqueamento integral da exploração; 

- bovinos (Alentejana) e aumento do n.º de ovinos; 

- sementeira directa / mobilização mínima / estrume;
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Trajecto(s)

¥ progressivamente: 

- especialização produtiva: pastagem vs. forragem; 

- aumento da área de pastagens permanentes; 

- parqueamento integral; 

- bovinos (Alentejana) e aumento do n.º de ovinos; 

- sementeira directa / mobilização mínima / estrume; 

- controlo de matos por destroçador; 

- redução/moderação do escoamento.
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Trajecto(s)

¥ Racionalização do maneio reprodutivo: 

- transição de 2 para 3 épocas de partos;
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Trajecto(s)

¥ Racionalização do maneio reprodutivo: 

- de: 
 
 

- para:

2002

J F M A M J J A S O N D

Ja
n

Fe
v

M
ar Ab

r

M
ai

Ju
n Ju
l

Ag
o

Se
t

Ou
t

No
v

De
z

Trajecto(s)

¥ Racionalização do maneio reprodutivo: 

- transição de 2 para 3 épocas de partos; 

- oferta mais constante ao longo do ano; 

- melhoria da produtividade do trabalho; 

- melhoria de alguns indicadores produtivos 
(mortalidade peri-natal, etc.); 

- efeito macho + ßushing;
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Trajecto(s)

¥ Racionalização do maneio reprodutivo:

COBRIÇÃO

Ja
n
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v

M
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r
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l
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Trajecto(s)

¥ Aspectos sanitários: 

- medidas de biossegurança (aquisições, partilha de 
equipamentos, percursos dos animais, cercas, etc.); 

- intervenç›es proÞl‡cticas racionais (desparasitaç›es 
com base em coprologia e observação de parasitas, 
vacinações adequadas às patologias encontradas na 
exploração, etc.); 

- instalações (implantação no terreno, arejamento, 
limpezas frequentes e mecanizadas, etc.).

Onde Estamos
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Onde estamos

¥ Ocupação do solo: 

- pastagem permanente: 68 % da área total; 

- produção forrageira anual: 18 % 

- ßoresta: 14%;

¥ Indicadores produtivos: 

- ovinos: 4,6 ovelhas/ha ≈ 0,69 CN/ha; 

- taxa de fertilidade anual: 116 % 
!

- bovinos: 0,40 CN/ha; 

- taxa de fertilidade*: 90 % 

- taxa de fertilidade* dos últimos 3 anos: 98 %; 

‣ redução do encabeçamento: de 0,68 CN/ha para 0,40 CN/ha

Onde estamos
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Onde estamos

¥ Biodiversidade - 87 espécies faunísticas 

- 2 de morcegos; 

- 6 de répteis; 

- 7 de anfíbios; 

- 12 de borboletas; 

- 60 de aves.

PROJECTO-PILOTO PARA AVALIAÇÃO 

DA ADEQUABILIDADE E IMPACTO DA 

IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE 

INCREMENTO DA BIODIVERSIDADE EM 

EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS DO 

CONTINENTE 
 

 

 

 

 

 

Relatório da exploração 

000111   
 

 

 

PPPAAASSSTTTAAAGGGEEENNNSSS   EEE   
FFFOOORRRRRRAAAGGGEEENNNSSS   
PPPAAARRRAAA   OOOVVVIIINNNOOOSSS   

  
  

 

Aspectos a reter
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¥ Questões abordadas: 

- animais; 

- rotação; 

- solo (mobilização, matéria orgânica e erosão); 

- pastagens (maneio, fertilização, parqueamento); 

- reprodução (ovinos); 

- sanidade (ovinos); 

- encabeçamento (bovinos).

Aspectos a reter

Seminário “Agricultura Familiar e Sustentabilidade dos 
Territórios Rurais” 
!

Boas práticas na produção 
pecuária
Évora 
09.07.2014, João Madeira

Obrigado pela vossa atenção.
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CIRCUITOS CURTOS DE COMERCIALIZAÇÃO  
NO SETOR AGROALIMENTAR 

 

Maria Raquel Lucas 
  

CEFAGE–UE e  Departamento de Gestão, Universidade de Évora  
mrlucas@uevora.pt 

 

 

RESUMO 

Os circuitos curtos de comercialização como forma de promover o 
desenvolvimento económico da agricultura familiar e de pequena escala e a sua 
orientação para o mercado local, é uma temática que tem surgido com relevância 
nas propostas da PAC 2014-2010 e de outras iniciativas de âmbito europeu e 
mundial. A tónica tem-se focado no uso de instrumentos políticos para facilitar o 
acesso aos mercados, no reforço dos vínculos entre agricultores e consumidores, na 
valorização do potencial económico da agricultura local e, numa melhor aplicação 
da legislação em matéria de higiene, sanidade e segurança alimentar a estes 
circuitos curtos. Ou seja, na necessidade de revigorar o conhecimento destas formas 
de comercialização e de redescobrir e divulgar as suas vantagens, legitimidade e 
benefícios económicos, ambientais e sociais. 

Conhecer a legislação existente, a diversidade de formas de circuitos curtos, 
avaliar o seu alcance real, as metodologias de análise, as referências úteis e estudos 
já realizados e as modalidades de os promover, são aspectos essenciais a ponderar e 
a estudar. Também identificar os critérios de inovação, tradição, eficácia, dimensão 
e unicidade desses circuitos curtos, é fundamental. Estes são alguns dos aspetos 
incluídos na comunicação sobre a temática dos circuitos curtos de comercialização 
que integra o Seminário Regional do Alentejo da Agricultura Familiar. 

Um circuito curto de comercialização e o consumo de produtos alimentares 
locais nas zonas rurais de proveniência, para além da relocalização no sistema agro-
alimentar do papel de produtores e consumidores, contribui, entre outros aspetos, 
para criar emprego ao nível local, reduzir a degradação ambiental através da 
redução do transporte e das emissões poluentes e aumentar a justiça social. Tem 
também o potencial de melhorar as condições de vida em agricultura familiar pelo 
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acesso aos mercados e da sociedade em geral, através de um modelo de produção 
agro-ecológico. É convicção que a importância das cadeias alimentares locais e os 
circuitos curtos de comercialização vai aumentar no próximo período de 
programação da política de desenvolvimento rural (2014-2020) onde se espera que 
programas especiais canalizem financiamento para estes projectos e iniciativas 
locais. 

  

Palavras-Chave: Circuitos, Curtos, Comercialização, Agroalimentar 

 
 



493 



494 

 Agricultura Familiar e Sustentabilidade dos Territórios Rurais \ Évora 

494 



495 495 

 Circuitos Curtos de Comercialização no Setor Agroalimentar



496 

 Agricultura Familiar e Sustentabilidade dos Territórios Rurais \ Évora 

496 



497 497 

 Circuitos Curtos de Comercialização no Setor Agroalimentar



498 

 Agricultura Familiar e Sustentabilidade dos Territórios Rurais \ Évora 

498 



499 499 

 Circuitos Curtos de Comercialização no Setor Agroalimentar



500 

 Agricultura Familiar e Sustentabilidade dos Territórios Rurais \ Évora 

500 



501 501 

 Circuitos Curtos de Comercialização no Setor Agroalimentar



502 

 Agricultura Familiar e Sustentabilidade dos Territórios Rurais \ Évora 

502 



503 503 

 Circuitos Curtos de Comercialização no Setor Agroalimentar



504 

 Agricultura Familiar e Sustentabilidade dos Territórios Rurais \ Évora 

504 



505 505 

 Circuitos Curtos de Comercialização no Setor Agroalimentar



506 

 Agricultura Familiar e Sustentabilidade dos Territórios Rurais \ Évora 

506 



507 507 

 Circuitos Curtos de Comercialização no Setor Agroalimentar



508 

 Agricultura Familiar e Sustentabilidade dos Territórios Rurais \ Évora 

508 



509 

 

ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES 
 

José Francisco Ferragolo da Veiga 
  

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo  
jfveiga@drapal.min-agricultura.pt  

 
 

RESUMO 

A importância das organizações de produtores agrícolas familiares é reconhecida 
não só pela diversidade de funções que podem assumir como pelo facto de nenhuma 
outra entidade as poder desempenhar com a mesma legitimidade e eficácia.  

De entre essas funções destaca-se a integração no mercado, ao fazer beneficiar 
os seus membros de maior poder de negociação e, por consequência, reter na 
produção uma maior percentagem do valor acrescentado criado na cadeia de oferta 
alimentar.  

As formas de organização são diversas, cooperativas, sociedades comerciais 
(que adotam princípios cooperativos), associações para a negociação coletiva, mas 
a margem para a inovação organizacional é ainda manifesta, como ilustra o caso do 
Alentejo. 

Contudo, razões existem de ordem interna e externa que têm impedido um 
maior desenvolvimento das organizações de produtores agrícolas familiares. Do 
lado dos produtores, falta de confiança mútua, comportamentos oportunísticos, 
imediatismo. Do lado das organizações, ausência de lideranças fortes, falta de 
transparência e profissionalismo, má formulação estratégica. No ambiente 
institucional, quadro legal desfavorável, formulação de políticas públicas que 
restringem mais do que potenciam a agricultura familiar.   

A União europeia tem políticas de apoio às organizações de produtores, 
reconhecidas com um conjunto de critérios e normas, em particular para o setor das 
frutas e produtos hortícolas. Os seus resultados no Alentejo têm no entanto sido 
limitados.  

As mudanças necessárias devem ser integrais, internas e externas, mas cabe  
aos produtores agrícolas familiares reconhecer a importância única das suas 
organizações, reforçando a sua posição no mercado e na sociedade em geral. 
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 Organizações de produtores
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