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Objetivos Específicos em Portugal 
 

• Promover o debate sobre a Agricultura Familiar no 
séc. XXI em Portugal e na Europa, suas 
especificidades, principais estrangulamentos e 
potencialidades; 
 

• Identificar os contributos da Agricultura Familiar 
para a promoção de uma alimentação saudável, 
para a provisão de bens públicos, identidade dos 
territórios rurais, criação de emprego, coesão 
económica e social; 
 

• Criar condições de sensibilização da população 
para a importância da explorações agrícolas 
familiares na  sustentabilidade do mundo rural. 

O AIAF em Portugal 
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A organização do AIAF em Portugal 

http://agriculturafamiliar.dgadr.pt 

O AIAF em Portugal 

http://agriculturafamiliar.dgadr.pt/
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5 

22 

17 

12 

4 
8 

Entidades 

Assoc. Cientifica

Assoc. Sector

Ent. Adm. Central

Ent. Adm. Local

Inst. Ensino

Soc. Civil

http://agriculturafamiliar.dgadr.pt 

Total 
Nacional 

2 

7 

33 

3 

14 

2 5 4 

70 

Iniciativas 

Atividades/materiais  de

Comunicação
Concursos

Debates/seminários

Edições Comemorativas

Mostras/Feiras/Festivais/Mercad

os

O AIAF em Portugal 

http://agriculturafamiliar.dgadr.pt/
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Nº de 
Acessos ao 
sítio AIAF 

(acumulados) 

1.382 
1ºTrimestre 2014 

3.542 
2º Trimestre 2014 

5.263 
3º Trimestre 2014 

Média Mensal = 700 
Média Diária   =  22 

http://agriculturafamiliar.dgadr.pt 

O AIAF em Portugal 

http://agriculturafamiliar.dgadr.pt/
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http://agriculturafamiliar.dgadr.pt 

O AIAF em Portugal 

http://agriculturafamiliar.dgadr.pt/
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http://agriculturafamiliar.dgadr.pt 

O AIAF em Portugal 

http://agriculturafamiliar.dgadr.pt/
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Parceria MAM / CTT - Lançamento de Postal 10/07/2014 

http://agriculturafamiliar.dgadr.pt 

O AIAF em Portugal 

http://agriculturafamiliar.dgadr.pt/
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AIAF pós 2014 – Iniciativas FAO 

Criação do Grupo de Trabalho 
 
Objetivo : desenvolver critérios/guidelines de apoio aos 

países para o estabelecimento comum de definições e 
tipologias de AF com base em critérios, parâmetros e 
indicadores que possam ser comparáveis e 
estatisticamente validados. 

 
Criação da Plataforma Global de Conhecimento 

 
Objetivo : Facilitar o acesso e o intercâmbio de dados, 

informação e documentos relevantes sobre a Agricultura 
Familiar e promover a respetiva partilha 
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É relevante, responder a duas questões: 

 Medir/ avaliar os impates das políticas 
públicas sobre este modelo de agricultura; 

e 

 Avaliar se os desafios económicos e sociais 
que se lhes colocam são distintos dos de 
outros tipos de agricultura e portanto se 
justificam medidas de politica específicas. 

 

Contributos para uma definição 

O que é a Agricultura Familiar ? 
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Grupo de Trabalho (primeiras conclusões) 
 

Conceito de Agricultura Familiar : 

 construção multidimensional 
 

Critérios chave identificados : 

 organização do trabalho na exploração; 

 gestão da exploração; 

 situação da exploração relativamente aos 
mercados. 

O que é a Agricultura Familiar ? 

Fonte: Documento FAO (Outubro/2014)  

Contributos para uma definição 
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A agricultura familiar 

O conceito da FAO 

 
 

“Explorações cuja gestão é assegurada 
pelo produtor e o trabalho é 
maioritariamente assegurado pelo 
agregado familiar” 
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A agricultura familiar 

Porque é importante em Portugal ? 

Fonte: Francisco Cordovil e RA 2009  
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A agricultura familiar 

Porque é importante em Portugal ? 

Principal origem do 

rendimento da família  

Número de 

explorações 

(%) 

SAU 

(%) 

VPPT 

(%) 

UTA 

(%) 

Exploração agrícola  12 23 28 17 

Exterior à exploração 

agrícola 
84 33 30 69 

Total  96 56 58 86 

Principal fonte do rendimento das Explorações Agrícolas Familiares, 
por número de explorações, SAU, VPPT e UTA , em 2009 

Fonte: J. C. Rolo (2014) O. Baptista (2014) e RA 2009  
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A agricultura familiar 

Porque é importante em Portugal ? 

Principal fonte de rendimento da família,  
Evolução do número de explorações agrícolas familiares 1979,1999 e 2009 

Fonte: J. C. Rolo (2014) O. Baptista (2014) e RA 2009  

ANO 

TOTAL 
AF: A principal fonte de rendimento da família 

A exploração Exterior à exploração 

Nº  

(1000) 

Nº  

(1000) 
% 

Nº 

 (1000) 
% 

1979 784 293 37,37 432 55,10 

1999 382 108 28,27 252 65,97 

2009 278 30 10,79 236 84,89 
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Agricultura Familiar : Que desafios ? 

Económicos 
Acesso à terra;  
Mão-de-obra agrícola; 
Acesso ao capital; 
Educação/ formação;  
Acesso à informação; 
Capacidade de negociação; 

 
Sociais 

sucessão inter-geracional; 
questões demográficas; 

 
© ENRD 
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Ambientais 
 Gestão sustentável dos 

recursos naturais 
 oferta de bens públicos e a 

manutenção das 
características específicas 
do meio rural 

 
Territoriais 

 Especificidades do território 
 Manutenção do tecido 

económico e social das 
zonas rurais 

 

Agricultura Familiar : Que desafios ? 
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Medidas de Política PDR 2020(área atuação DGADR) 

Os Serviços de Aconselhamento Agrícola 

 Minimizar os handicaps decorrentes da 

pequena dimensão, da tardia 

sucessão/passagem de bens para a 

próxima geração e da falta de economia 

de escala 
 

Agricultura Familiar 
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A qualificação/ formação 

 Motivação para a qualificação 

escolar e profissional. Qualificação 

dos agentes e das empresas 

 

 

 
 

© jornalacoriano 

Medidas de Política PDR 2020(área atuação DGADR) 

Agricultura Familiar 
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Os circuitos curtos de comercialização e 

os mercados locais 

 associados em muitos casos a mercados 

de proximidade, constituem um novo 

paradigma para a produção, 

comercialização e consumo alimentar 
 

Medidas de Política PDR 2020(área atuação DGADR) 

Agricultura Familiar 
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Facilitar o acesso á terra e o 
redimensionamento das 
explorações 
Papel fundamental no 
desenvolvimento local 
Instrumento de ordenamento 
do território e oportunidade 
para a fixação e atração de 
população 

 

Outras Medidas de Política (área atuação DGADR) 

Agricultura Familiar 
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A agricultura familiar, porquê ? 

Porque as famílias querem deixar aos 
seus, o que fizeram bem! 

 

 

“Oliveira de meu avô, figueira de 
meu pai, vinha a que eu puser” 

(Provérbio Popular) 
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