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 “agricultura familiar é um meio de 

organização das  

produções agrícola, florestal, 

pesqueira, pastoril e aquícola 

geridas e operadas por uma família, 

predominantemente dependente de 

mão-de-obra familiar, tanto de mulheres 

quanto de homens.” 
 
                                 FAO – Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. 



“A agricultura familiar existe em ambientes 
sociais e económicos muito variados. Vai desde a 

agricultura de subsistência até à 

orientada para o mercado, baseada 

em tecnologias modernas. 

 
Apesar da diversidade de estruturas agrícolas o 

modelo familiar continua sendo o 

central.” 
Comissário europeu de Agricultura, Dacian Ciolos  



O caráter  familiar  das estruturas de 

Agricultura Familiar repercute-se: 

 

- Na Organização do Trabalho 
 

- Na Transferência Hereditária 
 

- Na Sucessão Profissional 



A maioria dos agricultores continua a 

atividade dos ancestrais, o que não ocorre 

em outras profissões. 

Estados Unidos e Canadá 

     »  5 vezes maior a probabilidade   de um 

negócio agrícola passar de uma geração 
a outra do que em outro negócio.  

Grã-Bretanha 

 »  80% dos agricultores a tempo inteiro   
             prosseguem  atividades de seus  
             ancestrais. 



Mão-de-Obra   (Nacional) 

 
 
 
 
 
         83% do trabalho agrícola é desenvolvido na 

exploração por Mão-de-Obra familiar  
 repartido da seguinte forma: 

  - 42% pelo produtor 

  - 26% pelo cônjuge do produtor 

  - 15% outros membros da família 
 
 
 

Recenseamento Geral da Agricultura (RGA) realizado pelo INE em 1999 



Mão-de-Obra   (mundial) 

   1.500 milhões de Agricultores  
                                        (IAASTD 2009)   

     800 milhões de pessoas cultivam Hortas Urbanas 
                                                                                                                                                                         (World Watch Institute 2007) 

      410 milhões de Recolectores 
                                                                                                                             (ETC 2009) 

    370 milhões pertencem a Comunidades Indígenas 
                                                                                                                                                                                                            (IFAD 2009)  

      100 a 200 milhões de Pastores 
                                                 (Convention on Biological Diversity 2010) 
 

      100 milhões de Pescadores artesanais 
                                                                                                                                                              (Kura et al. 2004) 
 
 
 



 404 milhões de   Explorações agrícolas   < 2ha  
                                                                                                                                                                IAASTD 2009)  

  (+) 100 milhões de Explorações agrícolas > 2ha 
  

   Bosques e Savanas  
 

  Pastagens naturais 
 

   Mares e Rios                                                                                                            
            

   Hortas Urbanas … 

Explorações    (mundial) 

“A agricultura familiar representa mais de 80% das 

explorações no mundo.” 
                                          Comissão Europeia (CE) e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) 



 70% dos Alimentos do Mundo são produzidos 

pela Agricultura Familiar 
                                                                                       Fórum Mundial de Agricultores – Bilbao, 5‐7 de Oct .2011 

 

 

Produção de Alimentos   (mundial) 

”O mundo é alimentado 

por agricultores familiares“ 
     Comissão Europeia (CE) e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO)  



Consulta Electrónica – Ag. Familiar e Seg. Alim. e Nut. na CPLP - Relatório Final (Out-Nov 2012) 

País da CPLP
Peso na Produção 

Agrícola Nacional

Explorações 

familiares

Ag. Familiar         

/ S.A.U.

Peso na          

Mão-de-obra 

Rural

Áreas de atuação Prioritárias

Qualidade dos produtos

Assistência técnica

Formação

Troca de experiências

Transformação, armazenamento, conservação 

e comercialização

Angola 80% 2.058.346



Consulta Electrónica – Ag. Familiar e Seg. Alim. e Nut. na CPLP - Relatório Final (Out-Nov 2012) 

País da CPLP
Peso na Produção 

Agrícola Nacional

Explorações 

familiares

Ag. Familiar         

/ S.A.U.

Peso na          

Mão-de-obra 

Rural

Áreas de atuação Prioritárias

87% mandioca
Intercâmbio de experiências entre os países, 

sobretudo entre os camponeses.

83% feijão fradinho Programas de compras públicas locais

77% feijão
Garantia de mercados e mecanismos de apoio 

à produção

 67% leite de cabra
Garantir a compra directa do produto ao 

produtor

 59% suínos
Consciencialização sobre as consequências do 

mau uso e aplicação de pesticidas

58% leite de vaca
Repensar as prioridades de governo quanto ao 

crescimento da produção de monoculturas

50% aves

46% milho

Brasil
84% dos 

estabelecimentos
74,00%



Consulta Electrónica – Ag. Familiar e Seg. Alim. e Nut. na CPLP - Relatório Final (Out-Nov 2012) 

País da CPLP
Peso na Produção 

Agrícola Nacional

Explorações 

familiares

Ag. Familiar         

/ S.A.U.

Peso na          

Mão-de-obra 

Rural

Áreas de atuação Prioritárias

Gestão sustentável da água, fertilidade dos 

solos, reflorestação

Melhoria das condições de transformação, 

conservação e transporte dos excedentes de 

produtos agrícolas para os mercados locais e 

abastecimento do sector hoteleiro (em franco 

crescimento)

Financiamentos a fundo pedido, micro-crédito 

e linhas de apoio específicas para a agricultura 

familiar.

Organização de produtores, (sector privado e 

demais serviços e estruturas de intervenção)

Cabo Verde 90%

41.000               

(60% da 

população)



Consulta Electrónica – Ag. Familiar e Seg. Alim. e Nut. na CPLP - Relatório Final (Out-Nov 2012) 

País da CPLP
Peso na Produção 

Agrícola Nacional

Explorações 

familiares

Ag. Familiar         

/ S.A.U.

Peso na          

Mão-de-obra 

Rural

Áreas de atuação Prioritárias

Melhoria das técnicas de cultivo

Protecção das culturas e o uso e gestão de 

água 

Formação técnica; Acompanhamento e 

assistência técnica

Aumento da produção do Arroz

Reforço das capacidades técnicas e de gestão 

das organizações de produtores

Apoio à comercialização (crédito) e 

armazenagem dos produtos alimentares

Melhoria da produção da pequena criação 

animal familiar

Programa de aquisição de alimentos junto dos 

produtores familares

Guiné-Bissau 90% 120.000



Consulta Electrónica – Ag. Familiar e Seg. Alim. e Nut. na CPLP - Relatório Final (Out-Nov 2012) 

País da CPLP
Peso na Produção 

Agrícola Nacional

Explorações 

familiares

Ag. Familiar         

/ S.A.U.

Peso na          

Mão-de-obra 

Rural

Áreas de atuação Prioritárias

Formação

Programas de protecção social e alimentação 

baseados na comunidade

Apoio à organização e funcionamento das 

redes e organizações de produtores

Melhores políticas ao nível do escoamento da 

produção e acesso ao mercado

Aproveitar o potencial das cooperativas, 

associações de agricultores e movimentos das 

mulheres rurais

Moçambique 90%



Consulta Electrónica – Ag. Familiar e Seg. Alim. e Nut. na CPLP - Relatório Final (Out-Nov 2012) 

País da CPLP 
Peso na Produção  

Agrícola Nacional 

Explorações  

familiares 

Ag. Familiar          

/ S.A.U. 

Peso na           

Mão-de-obra  

Rural 

Áreas de atuação Prioritárias 

Fixação de agricultores em zonas agrícolas em  

risco de abandono. 

Sensibilização das comunidades para o papel  

fundamental da agricultura familiar na defesa  

do ambiente, recursos naturais e património  

cultural 

Incentivo aos mercados locais e de  
proximidade 

Portugal 90,00% 68,00% 



Consulta Electrónica – Ag. Familiar e Seg. Alim. e Nut. na CPLP - Relatório Final (Out-Nov 2012) 

País da CPLP
Peso na Produção 

Agrícola Nacional

Explorações 

familiares

Ag. Familiar         

/ S.A.U.

Peso na          

Mão-de-obra 

Rural

Áreas de atuação Prioritárias

Reforço da rede de frio para melhor 

conservação dos produtos frescos

Programas de abastecimento das cantinas 

escolares por produtores locais

Diversificação da variedade de animais 

bovinos, suínos e caprinos

Subvenção dos materiais de pesca e 

embarcações

Formação sobre novas técnicas e artes de 

pesca, essenciais para o desenvolvimento da 

pesca artesanal

Novo censo agrícola que permita medir o real 

impacto da contribuição dos Agricultores 

familiares

São Tomé e 

Príncipe
80% 10.000



66ª  sessão 

assembleia geral das nações unidas  
declara 

 
 
 

  



FAO  
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 
 
 

em colaboração com 

- Governos 

- Agências internacionais de desenvolvimento  

- Organizações de agricultores 

- Organizações não governamentais 

- Outras organizações das Nações Unidas  



Comitê Mundial de Acompanhamento do AIAF 
2014 
 

- 12 Estados membros 
           Afeganistão, África do Sul, Angola, Argentina, Austrália, Bangladesh, 

Brasil, Canadá, Eslováquia, Filipinas, França, Kuwait 

- FIDA - Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola  

- PMA - Programa Mundial de Alimentos 

- Bioversity International 
- FAO 
- FRM - Fórum Rural Mundial (FRM), 

- União Europeia 
- OMA - Organização Mundial de Agricultores 

composto por: 



- 22 de Novembro de 2013 
 
 

- Sede das Nações Unidas, em Nova York. 



Reposicionar a agricultura familiar 

no centro das políticas agrícolas, 

ambientais e sociais, identificando 
estrangulamentos e oportunidades de modo a 

promover um desenvolvimento mais 

equitativo e sustentável.   



 

1 -    A Agricultura Familiar é a Organização Agrícola 

predominante nos países desenvolvidos 
e em desenvolvimento. 

  

  

 » 500 milhões de explorações agrícolas familiares   

   representam mais de 80% das explorações no mundo: 

   - Em várias regiões e ecossistemas do mundo 
   - Explorações com área de muito pequena a média 
   - Geridas por famílias 
   - Mão-de-obra familiar (Agricultores, Indígenas,  

    Comunidades tradicionais, Pescadores, Coletores, urbanos …) 



Mensagens Principais 

2 -    A Agricultura Familiar é um contributo 

importante   para um mundo livre da 

pobreza e da fome 
      

  »  Produz  70% dos Alimentos do Mundo. 
 

» Grande parte da população que vive com Insegurança 
Alimentar (África, Ásia, América Latina e Próximo Oriente), com 

políticas adequadas, pode: 

  - Aumentar a produtividade agrícola, 
  - Erradicar a pobreza 
  - Alcançar a segurança alimentar 

 



“   A  Agricultura Familiar aglutina a 

carência e o potencial de milhares de comunidades em  que  

se concentram os segmentos mais 
frágeis   da população. 

Qualquer ganho de produção ampliará 

substancialmente  a  disponibilidade de 
comida na mesa dos mais pobres e de toda  a  

sociedade,  reduzindo a dependência 
em relação  a  alimentos importados e 

protegendo a economia da volatilidade das cotações 
internacionais”        
                                         
                             Diretor-geral da FAO, José Graziano 



Mensagens Principais 

3 -    A Agricultura Familiar contribui para o 

Desenvolvimento Sustentável 
 

» Quando praticam os princípios da Produção        
 Biológica contribuem para: 
 

- Promover a Fertilidade do Solo e os Ciclos de Vida 
Naturais. 

- Preservar Variedades Regionais  
- Preservar Culturas alimentares equilibradas e tradicionais 
- Produzindo e consumindo localmente, gerar 
empregos no setor agrícola e fora dele. 



Mensagens Principais 

4 -    A Agricultura Familiar contribui para o 

Desenvolvimento Saudável 
 

» Quando praticam os princípios da Produção        
 Biológica contribuem para: 
 

- Produzir e Fornecer Alimentos Saudáveis. 

- Promover a Saúde das pessoas, 

- Defender a saúde do Ambiente e a Biodiversidade. 



Mensagens Principais 



Ano Internacional da Agricultura Familiar  
 

  2014 
 
 
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 



Associação Portuguesa 
de Agricultura Biológica 







 
 



Associação Portuguesa de Agricultura Biológica 
 


