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Em Espanha, apesar das manifes-
tações nacionais dos agricultores 
por preços mais justos dias antes 
do período de contingência, estes 
mobilizaram-se para dar resposta 
às necessidades dos consumidores.

Também as famílias italianas, 
habituadas a realizar 55% da 
alimentação doméstica na restau-
ração, conseguiram mudar os seus 
hábitos graças à pronta resposta da 
agricultura local.

Apesar do fecho inicial de mer-
cados locais e da restauração, os 
produtores portugueses também 
conseguiram organizar formas 

alternativas de abastecimento. 
Porém, ao contrário de Espanha 
e Itália, os agricultores portu-
gueses não receberam ainda o 
mesmo reconhecimento mediá-
tico explícito.

Apesar de marginalizada pela 
Política Agrícola Comum (pac), a 
agricultura familiar conseguiu res-
ponder de imediato à crise gerada 
pela pandemia, graças ao facto de 
estar baseada em sistemas alimen-
tares locais. 

De facto, os agricultores fami-
liares (que representam 90% dos 
agricultores em Itália, Espanha ou 
Portugal) detêm um papel central 
na manutenção da sustentabili-
dade dos territórios locais, os quais 
devem voltar a estar no centro das 
políticas públicas. 

Reconhecendo a necessidade 
de reorientar as políticas públi-
cas comunitárias e nacionais 
no sentido de apoiar a agricul-
tura familiar, quais são, então, 
as opções operacionais e políti-
cas em curso ou em formulação 
que permitam reforçar o acesso 
destes agricultores aos merca-
dos? ( Joana Dias, ACTUAR)

FORTALECIMENTO DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ADEQUADAS EM PORTUGAL

A agricultura na encruzilhada viral

Alimentação é Direito!

“A FILEIRA AGROA-
LIMENTAR FICOU 
EXCLUÍDA DO BLO-

QUEIO DE CIRCULAÇÃO 
DE BENS, O QUE NOS 
TRAZ UMA MENSAGEM 
CRUCIAL: O DIREITO À 
ALIMENTAÇÃO É TÃO 
IMPORTANTE QUANTO O 
DIREITO À SAÚDE”  
ANDREA FERRANTE

A crise em saúde está a ser mitigada pela agricultura familiar em crise! 

Apesar da profunda crise que já atravessava, a agricultura familiar está a mitigar os 
efeitos da crise sanitária devido ao covid-19 garantindo o direito à alimentação em 
todo o mundo. A atual situação surge como oportunidade para a agricultura familiar, 
mas implica políticas públicas consistentes e adequadas de apoio a este sub-setor e de 
aposta no desenvolvimento de compras públicas de alimentos à agricultura familiar. 

Estas foram algumas das conclusões da primeira sessão do intercâmbio internacional 
conversas@mesa, que teve lugar no Dia Internacional da Luta Camponesa.

O que é a 
agricultura 
familiar?
Em Portugal, consideram-se 
como critérios para definir a 
agricultura familiar:

• A posse do negócio e a 
sua gestão está na mão do 
agregado familiar

• Mais de 50% da mão-de-
obra total é do/a produtor/a 
e respetiva família

• A maioria do capital é 
proveniente da família e 
o rendimento maioritário 
do agregado provém da 
atividade agrícola

Saiba mais sobre a AF em 
Portugal aqui e conheça 
o Diploma do Estatuto da 
Agricultura Familiar aqui.
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De facto, as compras públicas de 
alimentos poderão ser uma fer-
ramenta central na promoção da 
agricultura familiar. 

São exemplos de medidas a ser imple-
mentadas: i) criação de modelos de 
aconselhamento, de apoio técnico na 
gestão agrícola e comercialização; ii) 
intensificação de estratégias de dife-
renciação territorial com base nos 
produtos e na sua base identitária; 
iii) geração de novas formas de coo-
peração e organização associativa 
da agricultura familiar; iv) criação 
de novos canais de distribuição, que 

diminuam o número de interme-
diários na cadeia, a partir de meios 
tecnológicos e de divulgação. 

Face à crescente importância 
destes processos de relocalização, 
fazem-se necessários conselhos 
municipais alimentares para a for-
mulação e acompanhamento da 
implementação de políticas públi-
cas locais. 

Em Portugal, a criação do Estatuto 
da Agricultura Familiar foi um marco 
importante, inédito no quadro euro-
peu, mas a sua implementação “não 
é um caminho fácil, ainda há muito 
a fazer”, alerta Gonçalo Leal. Neste 
sentido, é urgente a adequada regu-
lamentação do Estatuto.

Os Estados deverão aproveitar o 
atual momento de maior autonomia 
na criação de medidas excecionais 
para avaliar e responder às necessi-
dades específicas do setor alimentar 
no quadro da retoma económica.

As dificuldades não são iguais para 
todos os agricultores, sendo neces-
sárias medidas diferenciadas para 
a agricultura familiar, sobretudo, 
medidas para o escoamento dos 
produtos através da criação de cir-
cuitos curtos, de compras públicas 
específicas e criação de mercados. 

Existem já vários marcos norma-
tivos regionais e internacionais que 
permitem apoiar a criação de qua-
dros institucionais, normativos e de 
políticas públicas de apoio e valori-
zação da agricultura familiar a nível 
nacional. Mais recentemente, a nível 
europeu, a Estratégia “Do campo ao 
prato” visa operacionalizar o Pacto 
Verde Europeu no campo alimentar.

As medidas lançadas a nível euro-
peu são positivas, se articuladas e 
coerentes entre si; no entanto, a 
demora da sua execução não tem 
sido compatível com a urgência das 
necessidades imediatas dos agricul-
tores familiares neste contexto de 
crise.

Como garantir legal e opera-
cionalmente, no atual contexto, 
mas visando a longo-prazo, que 
os mercados institucionais sirvam 
o objetivo de fortalecer os agri-
cultores familiares locais? (Isabel 
Magalhães, REALIMENTAR)
No caso de Portugal, apesar da 
transposição da normativa euro-
peia ser bastante restrita e da 
necessidade de aperfeiçoamentos, o 
Código de Contratação Pública per-
mite que os cadernos de encargos 
possam ser feitos com base nou-
tros critérios além do preço, como 
sejam, a frescura dos alimentos e a 
distância máxima de transporte, sob 
justificação de custos ambientais. O 
volume de alimentos a comprar nos 
concursos deverá ser reduzido, de 
forma a compatibilizar os mesmos 
com a produção da agricultura fami-
liar e das associações de produtores. 

“ESTA CRISE TRAZ 
TAMBÉM OPOR-
TUNIDADES PARA 

AVANÇAR NA RELOCALI-
ZAÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA CADEIA AGROA-
LIMENTAR (…) OS 
MUNICÍPIOS DESEM-
PENHAM UM PAPEL 
CRUCIAL E TÊM SIDO AS 
ENTIDADES DE REFERÊN-
CIA NA IMPLEMENTAÇÃO 
DE EXPERIÊNCIAS E 
MEDIDAS CONCRETAS”  
GONÇALO LEAL

“É IMPORTANTE 
MANTER DIÁLOGOS 
POLÍTICOS E ELABO-

RAR PLANOS NACIONAIS 
QUE POSSIBILITEM 
QUE A AGRICULTURA 
FAMILIAR SEJA RENTÁ-
VEL E SUSTENTÁVEL (…) 
CRIAR POLÍTICAS QUE 
PERMITAM APOIAR O 
DESENVOLVIMENTO 
DESTE SETOR” 
LAURA LORENZO
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“O Estatuto da Agricultura Familiar 
é importante, e resulta da exigência 
dos agricultores familiares, mas se 
for à prática, se efetivamente tiver 
medidas direcionadas aos titulares 
do Estatuto, se lhes facilitar a vida.”

“Em Portugal, o Estado gasta 
bilhões de euros na compra de ali-
mentos; o que representaria esta 
injeção de dinheiro na economia da 
agricultura familiar?”

“No setor do mel, as vendas são 
nos mercados locais e nas feiras 
e lojas de produtos regionais, que 
estão fechadas. Como vão viver os 
apicultores?”

“As multinacionais devem ser pena-
lizadas se não tiverem em conta 

a pegada ecológica das suas 
compras.”

“Para que seja feita alguma dife-
rença temos de obrigar a grande 
distribuição a comprar a preços 
justos aos produtores locais.”

“Uma questão antiga: onde se inte-
gra o sal marinho artesanal? Não 
é agricultura, não é pescas… No 
entanto, o sal marinho artesanal 
é muito importante para uma ali-
mentação saudável!”

ANDREA FERRANTE 
Agroecologista; agricultor bioló-
gico e membro de uma cooperativa 
social Bio; coordenador da Schola 
Campesina, escola internacional 
de agroecologia na Bioregião Via 
Amerina e delle Forre (Viterbo, 
Itália); especialista em políticas 
agrícolas e alimentares, com ampla 
experiência no apoio e mobilização 
de organizações de agricultores 
familiares em processos políticos 
de nível nacional, regional e inter-
nacional (membro do msc-csa, 
ex-coordenação europeia da lvc).

GONÇALO DE FREITAS LEAL 
Diretor da Direção Geral da 
Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (dgadr) desde 2018; enge-
nheiro agrónomo pelo isa  e 
Mestre em Soil Science and Water 
Management, pela Universidade 
Agrícola de Wageningen (Holanda); 
percurso profissional extenso, 
incluindo colaborações com insti-
tuições da Administração Pública, 
de ensino superior, entre outras, 
com particular foco na vertente 
hidráulica e recursos hídricos e pla-
neamento regional e urbano.

LAURA LORENZO 
Engenheira agrónoma; membro 
do Secretariado do Fórum Rural 
Mundial (frm) desde 2003, rede 
internacional com estatuto consul-
tivo no Conselho Económico-Social 
das Nações Unidas; vice-diretora 
do frm; vice-presidente do Comité 
de Coordenação Internacional da 
Década das Nações Unidas para 
Agricultura Familiar.

Sobre os oradores do intercâmbio

Saiba mais sobre esta série de 
webinars em www.actuar-acd.org

Comentários e questões dos participantes
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Várias organizações em todo o mundo têm 
vindo a propor o reconhecimento e valorização 
da AF, o que levou, em 2019, mais de 100 países 
a comprometerem-se com a implementação 
da Década para a Agricultura Familiar, um ins-
trumento para criar planos de ação nacionais 
para a AF. A ACTUAR, enquanto membro do 
seu Comité de Coordenação global, tem vindo 
a acompanhar esta iniciativa. Saiba mais aqui. 

Também Portugal manifestou interesse em adotar a Década, estando 
já prevista uma iniciativa a implementar em parceria entre entidades 
governamentais, académicas, da sociedade civil e organizações de 
produtores.

Sabia que em 2018 Portugal teve um papel pre-
ponderante na aprovação da Declaração dos Direitos 
dos Camponeses pelas Nações Unidas? Este é um 
marco crucial para o reconhecimento dos agri-
cultores familiares e camponeses e que permite 
apoiar a elaboração de quadros legais e de políti-
cas públicas para a AF. Conheça o diploma aqui.

Uma versão ilustrada, em várias línguas, útil para atividades educativas 
pode ser encontrada aqui.

Procurando dar resposta à neces-
sidade imediata de alimentação das 
populações, várias iniciativas cívicas 
foram criadas em todo o país, quer de 
âmbito nacional, quer local, desde plata-
formas digitais até grupos de consumo 
que reforçaram o seu trabalho.

Também o Ministério da Agricultura lançou medidas concretas de apoio 
aos agricultores, entre as quais a campanha “Alimente quem o Alimenta”. 
Saiba mais aqui.

Sabia que Portugal subscreveu as Diretrizes para o 
apoio e promoção da Agricultura Familiar nos Estados-
Membros da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa? Enquanto membro da Rede da Sociedade 
Civil de Segurança Alimentar e Nutricional da cplp, a 
REALIMENTAR participou no processo de formulação 
deste marco importante.

Consulte-as aqui , podendo também ver o processo da sua constru-
ção aqui.

Sugestões de leitura e materiais:
As Bio-regiões e a 
Agricultura Familiar 

As Bio-regiões são áreas geográ-
ficas onde agricultores, cidadãos, 
operadores turísticos, associa-
ções e o poder local estabelecem 
uma parceria para a gestão sus-
tentável dos recursos locais, 
dando centralidade à produção e 
consumo alimentar de base bio-
lógica e agro-ecológica. Existem 
em Portugal 4 Bio-regiões 
(Idanha-a-Nova, São Pedro do 
Sul, Alto Tâmega e Margem 
Esquerda do Guadiana) reconhe-
cidas pela Rede Internacional 
das Bio-regiões (inner). 

O papel das Bio-regiões na 
promoção da agricultura fami-
liar e de sistemas alimentares 
sustentáveis foi discutido em 
julho de 2019, durante o fisas –
Fórum Internacional Territórios 
Relevantes para Sistemas 
Alimentares Sustentáveis, uma 
iniciativa de articulação entre 
atores, conhecimento e inicia-
tivas, em torno da promoção 
de sistemas alimentares sus-
tentáveis, co-organizada pelo 
Governo de Portugal, a cplp, o 
Município de Idanha-a-Nova, o 
Município de Moraleja, o inner e 
a ACTUAR, e tendo como parcei-
ros a fao, o fida, o cmcd, entre 
muitos outros.

http://www.fao.org/family-farming-decade/en/
https://digitallibrary.un.org/record/1650694
https://viacampesina.org/wp-content/uploads/2020/04/UNDROP-Book-of-Illustrations-l-EN-l-Web.pdf
https://www.alimentequemoalimenta.pt/
https://www.cplp.org/Admin/Public/Download.aspx?file=Files%2FFiler%2FCSAN%2FBooklet_pt_v10-diretrizes-agricultura-familiar.pdf
https://esancplp.wixsite.com/diretrizes-af-cplp
https://www.ecoregion.info
https://www.ecoregion.info

