
Webinário: Mulheres na Agricultura Familiar em Portugal –  

Construção do Plano de Ação para a Década da Agricultura Familiar  

Contexto  

Em resultado do Ano Internacional da Agricultura Familiar (2014), a Assembleia 
Geral das Nações Unidas proclamou 2019-2028 como a Década da Agricultura 
Familiar das Nações Unidas (UNDFF) . A UNDFF visa mobilizar os esforços da 1

comunidade internacional para trabalhar coletivamente na formulação e 
implementação de políticas sociais, económicas e ambientais que fortaleçam e 
apoiem a Agricultura Familiar (AF) em todo o mundo, convidando os países a 
desenvolver Planos de Ação nacionais. 

Como instrumento de trabalho, foi construído de forma participativa o Plano de 
Ação Global  para a década, um guia para a ação coletiva que propõe ações e 2

metas concretas, articuladas em sete pilares temáticos. 

Em Portugal, o processo de construção do Plano de Ação para a Década da 
Agricultura Familiar (PADAF) constitui uma oportunidade coletiva para refletir, 
debater e estabelecer grandes metas que permitam valorizar, apoiar e 
desenvolver a AF de forma efetiva. Pretende-se, assim, que o PADAF seja um 
instrumento agregador das prioridades e visões dos vários atores envolvidos no 
apoio e na promoção da AF, visando o seu desenvolvimento e vitalidade nos 
nossos territórios. 

Neste sentido, os parceiros do projeto Contributos da Agricultura Familiar para a 
promoção de sistemas alimentares e dietas sustentáveis em Portugal” propõem 
a realização de um webinário de consulta, especificamente dedicado ao terceiro 
pilar do PADAF, que incidirá sobre a equidade de género na AF e o papel de 
liderança das mulheres rurais. 

Tal como sublinha a FAO (2018), as mulheres estão envolvidas em atividades 
agrícolas e não agrícolas e desempenham um papel fundamental na gestão dos 
recursos naturais e da produção, processamento, conservação e comercialização 
de alimentos. As mulheres rurais desempenham, ainda, um papel único na 
prestação de serviços e na construção de resiliência, ao combinar trabalho 

 Mais informação sobre a iniciativa disponível no website oficial da Década: https://www.fao.org/1

family- 2 
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 Documento disponível aqui: https://www.fao.org/3/ca4672en/ca4672en.pdf2



gerador de renda com responsabilidades domésticas não remuneradas, como 
cuidar de crianças e idosos. 

Ainda que reconhecida a centralidade das mulheres na transição para sistemas 
alimentares sustentáveis, produtivos e inclusivos; na diversificação das fontes de 
rendimento; na garantia da segurança alimentar e nutricional; e na geração de 
bem-estar para as suas famílias e comunidades, as mulheres agricultoras 
continuam a ser as mais afetadas pela pobreza, exclusão social, além de terem 
menos acesso aos seus direitos humanos básicos. Como consumidoras, as 
mulheres são mais propensas à insegurança alimentar do que os homens em 
todas as regiões do mundo; e, como produtoras, as mulheres rurais enfrentam 
restrições ainda maiores do que os homens no acesso a recursos produtivos e 
serviços essenciais, tecnologias, informações de mercado, ativos financeiros, 
serviços financeiros e oportunidades de emprego. 

Em Portugal, segundo o Recenseamento Agrícola de 2019, existem cerca de 
90.000 produtoras agrícolas singulares (cerca de 33% do total de produtores/as 
agrícolas individuais em Portugal), com 64 anos em média; 46,3% só concluíram 
o primeiro nível do ensino básico e 53,0% têm formação agrícola exclusivamente 
prática. Já no que respeita às dirigentes de sociedades, o número de mulheres 
apresentou uma variação de 182,8% no mesmo período, ainda assim 
ultrapassando apenas ligeiramente os 15%.  

A complexidade dos desafios enfrentados em termos de equidade de género 
torna essencial a introdução de políticas abrangentes e específicas que 
encorajem as mulheres a participar dos sistemas alimentares em todas as 
cadeias de valor e das múltiplas funções da AF para fortalecer o papel das 
mulheres nas comunidades rurais. 

Objetivo  

Neste sentido, o webinário “Mulheres na Agricultura Familiar em Portugal – 
Construção do Plano de Ação para a Década da Agricultura Familiar” visa 
apresentar e discutir a proposta de metas para o terceiro pilar temático do 
PADAF (“Equidade de género na agricultura familiar e o papel de liderança das 
mulheres rurais”) e consultar atores no campo da AF com competências no tema 
deste pilar, que assim contribuirão para a construção de forma participativa da 
versão final do PADAF para Portugal. 



Programa e metodologia 

Reunião remota por Zoom. Inscrições disponíveis neste link.  

Data e hora: 27 de abril de 2022, das 15:00 às 16:30 (horário de Lisboa) 

Organizações convidadas: MARP – Associação das Mulheres Agricultoras e Rurais 
Portuguesas; UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta; MDM – 
Movimento Democrático de Mulheres; Sindicato Labrego Galego.  

O Fórum Rural Mundial (membro do Comité Diretivo Mundial da UNDFF) será 
convidado a apresentar uma contextualização inicial. Um membro da Parceria 
apresentará o PADAF em Portugal, particularmente o Pilar 3. As organizações 
presentes serão convidadas a contribuir nos dois momentos de discussão. Será 
aberto um momento de debate amplo, em que as/os participantes poderão 
colocar também as suas reflexões.  

A parceria apresentará, finalmente, um resumo das discussões e principais 
conclusões da sessão.  

Mais informações: geral@actuar-acd.org  

Horário Topico Facilitação / intervenção 

15:00 Boas vindas e regras básicas 
de  interlocução no webinário 

José Miguel Pacheco, CNA

15:05 Contextualização da Década 
da Agricultura Familiar das 
Nações Unidas

Laura Lorenzo, FRM (CDI UNDFF)

15:15 Quais os principais desafios 
enfrentados pela AF a partir 
da perspectiva das mulheres? 

Facilitação: Sandra Candeias, DGADR 
Intervenções:  
- Laura Tarrafa, MARP 
- Joana Lima, MDM 
- Manuela Tavares, UMAR 
- María Ferreiro, Secretaria de Mulheres 

do Sindicato Labrego Galego

15:45 Ponto de situação do PADAF 
no âmbito do pilar 3

Joana Dias, ACTUAR 

15:55 Quais os principais resultados 
e metas relativos à Equidade 
de género na AF para os quais 
a UNDFF poderá, e deverá 
contribuir a partir do PADAF 
em Portugal? 

Facilitação: Lucinda Costa Pinto, CNA 
Intervenções:  
- Laura Tarrafa, MARP 
- Joana Lima, MDM 
- Manuela Tavares, UMAR 
- María Ferreiro, Secretaria de Mulheres 

do Sindicato Labrego Galego

16:25 Apresentação do resumo das 
discussões e encerramento

Cristina Amaro da Costa, ESAV

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pcOmorDwjGNEVefXHW3p9gXtvx-0vORIK
mailto:geral@actuar-acd.org


ANEXO - Índice e breves notas sobre o Pilar 3  
da proposta inicial do PADAF 

Índice 

I. Introdução 
I.1. Breve nota sobre a Agricultura Familiar 
I.2. Como foi construído este documento? 
I.3. Como está estruturado o Plano? 

II. Enquadramento 
II.1. A Agricultura Familiar a nível global 
II.2. A Agricultura Familiar a nível regional 
II.3. A Agricultura Familiar em Portugal 

III. Quadro Estratégico do Plano Nacional para a Agricultura Familiar 
III.1. Visão para a década em Portugal 
III.2. Pilares e metas para a Agricultura Familiar em Portugal 

Pilar 1 - Desenvolver um ambiente político e de políticas públicas que 
fortaleça a Agricultura Familiar 
Pilar 2 [TRANSVERSAL] - Apoiar os jovens e garantir a 
sustentabilidade geracional da Agricultura Familiar 
Pilar 3 [TRANSVERSAL] - Promover a equidade de género na 
agricultura familiar e o papel de liderança das mulheres rurais 
Pilar 4 - Fortalecer as organizações e capacidades dos agricultores/as 
familiares para gerar conhecimento, melhorar a sua representatividade e 
providenciar serviços inclusivos no contínuo urbano-rural 
Pilar 5 - Melhorar a inclusão socioeconómica, a resiliência e o bem-estar dos 
agricultores/as, suas famílias e comunidades rurais 
Pilar 6 - Promover a sustentabilidade da agricultura familiar para alcançar 
sistemas alimentares resilientes às alterações climáticas 
Pilar 7 - Fortalecer a multidimensionalidade da Agricultura Familiar para 
alcançar inovações sociais que contribuam para o desenvolvimento 
territorial, para a salvaguarda da biodiversidade, do meio ambiente e da 
cultura 

III.3. Modelo de Gestão, Comunicação, Monitoramento e Prestação de Contas 
IV. Referências 



Pilar 3 - Promover a equidade de género na Agricultura Familiar e o papel de liderança das 
mulheres rurais 

Em consonância com os compromissos internacionais que Portugal tem assinado em prol dos 
direitos das mulheres rurais (incluindo o artigo 14º da CEDAW - Convenção para a 
eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher; o Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 5; o artigo 7º das Diretrizes para o Apoio e Promoção da 
Agricultura Familiar nos Estados-membros dos países de língua portuguesa; os artigos 2º e 4º 
da Declaração das Nações Unidas dos Direitos dos Camponeses e outras pessoas que vivem 
em Zonas Rurais; o Pilar 3 do Plano de Ação Global da Década da Agricultura Familiar 
2019-2028), o PADAF integra um pilar específico e transversal que prioriza ações de 
promoção dos direitos das mulheres rurais, de modo a assegurar a realização efetiva do 
Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas. 

Segundo o Recenseamento Agrícola de 2019, há pouco mais de 90.000 produtoras agrícolas 
singulares (cerca de 33% do total de produtores/as agrícolas individuais em Portugal), com 
64 anos em média; 46,3% só concluíram o primeiro nível do ensino básico e 53,0% têm 
formação agrícola exclusivamente prática. O número de produtoras agrícolas individuais 
decresceu 2,7% na década 2009-2019. Já no que respeita as dirigentes de sociedades, o 
número de mulheres apresentou uma variação de 182,8% no mesmo período 

Vale lembrar, tal como sublinha a FAO (2018), que as mulheres estão envolvidas em 
atividades agrícolas e não agrícolas e desempenham um papel fundamental na gestão dos 
recursos naturais e da produção, processamento, conservação e comercialização de alimentos. 
As mulheres rurais desempenham, ainda, um papel único na prestação de serviços e na 
construção de resiliência, ao combinar trabalho gerador de rendimento com responsabilidades 
domésticas não remuneradas, como cuidar de crianças e idosos. 

Ainda que reconhecendo a centralidade das mulheres para a transição para sistemas 
alimentares sustentáveis, produtivos e inclusivos, muitas mulheres agricultoras continuam a 
ser as mais afetadas pela pobreza, exclusão social, além de sofrerem menos respeito pelos 
seus direitos humanos básicos. Como consumidoras, as mulheres são mais propensas à 
insegurança alimentar do que os homens em todas as regiões do mundo; e, como produtoras, 
as mulheres rurais enfrentam restrições ainda maiores do que os homens no acesso a recursos 
produtivos e serviços essenciais, tecnologias, informações de mercado, ativos financeiros, 
serviços financeiros e oportunidades de emprego. 

As disparidades de género atrás expressas impõem a centralidade deste pilar transversal do 
PADAF, que visa precisamente criar e fortalecer programas de inclusão e empoderamento 
económico das mulheres agricultoras familiares, fortalecer as suas organizações, as 
capacidades de liderança, e a sua participação efetiva nos espaços de governança e nas 
políticas públicas de acesso à terra e outros recursos produtivos, serviços financeiros, 
tecnológicos e de mercado. 

De facto, a complexidade dos desafios enfrentados, torna essencial a introdução de políticas 
abrangentes e específicas que encorajem as mulheres a participar dos sistemas alimentares 
em todas as cadeias de valor e das múltiplas funções da agricultura familiar para fortalecer o 
papel da mulher nas comunidades rurais. 



Pilar 3 - Promover a equidade de género na AF e o papel de liderança das  mulheres rurais 

Indicador Pilar 3: Aumento do nível de rendimento económico das mulheres rurais promovido pelo 
desenvolvimento de atividades da AF 

Objetivos Resultados a alcançar Medidas indicativas (do nível 
nacional ao local)

Metas para período 
2022-2028

3.1. Sensibilizar e 
mobilizar a sociedade, 
quanto à centralidade da 
equidade de género em 
contextos rurais

Sensibilização de género 
dirigida a técnicos 
agrícolas, de direções e 
ministérios relevantes e 
jornalistas

Programa / campanha de 
sensibilização sobre equidade de 
género no mundo rural e como a 
equidade de género em casa, no 
campo e na comunidade contribui 
para erradicar a pobreza, a 
desnutrição e a insegurança 
alimentar

Formulação, 
desenvolvimento e 
implementação do 
programa de 
sensibilização 

2 técnicos/as 
sensibilizados por 
concelho 

3.2. Melhorar a 
autonomia económica 
das mulheres produtoras 
agrícolas e, 
consequentemente, a 
qualidade de vida familiar

Acesso à terra e ao 
financiamento 
diferenciado 

Reconhecimento da 
mulher agricultora, 
enquanto profissional  

Acesso ao mercado por 
parte das mulheres 
produtoras agrícolas

Apoio diferenciado a 
mulheres agricultoras para 
acesso à terra e 
investimento 

Criação de mecanismos 
incentivadores ao registo de 
mulheres agricultoras e à 
titularidade partilhada da 
exploração. 

Mecanismos de 
comercialização inovadores 
(incluindo CCA) para 
venda de produtos 
produzidos por mulheres 
rurais

50% dos 
detentores do 
estatuto de AF 
serem mulheres 

Formulação, 
desenvolvimento 
e implementação 
de mecanismos 
incentivadores ao 
registo de 
mulheres 
agricultoras e à 
titularidade 
partilhada da 
exploração 

1 mecanismo de 
comercialização 
inovador 
implementado por 
mulheres, por ano

3.3. Contribuir para o 
desenvolvimento pessoal 
e empresarial de 
mulheres produtoras 
agrícolas

Capacitação e 
consolidação de de 
práticas inovadoras e 
agroecológicas junto de 
mulheres agricultoras

Promover ações de 
construção de capacidades 
dirigidas a mulheres 
produtoras agrícolas

2 ações anuais de 
capacitação 

3.4. Gerar oportunidades  
de desenvolvimento de 
explorações/empresas 
agroecológicas lideradas 
por mulheres 

Apoio à produção 
agroecológica 
consolidada por 
organizações de 
mulheres

Formulação, 
desenvolvimento e 
implementação do programa 
de produção agroecológica

Formulação de um 
Programa de produção 
agroecológica 

2 Explorações/
empresas agroecológica 
liderada por mulheres 
por ano



Pilar 3 - Promover a equidade de género na AF e o papel de liderança das  mulheres rurais 

Indicador Pilar 3: Aumento do nível de rendimento económico das mulheres rurais promovido pelo 
desenvolvimento de atividades da AF 

Objetivos Resultados a alcançar Medidas indicativas (do nível 
nacional ao local)

Metas para período 
2022-2028

3.5 Garantir às mulheres 
rurais o acesso a ativos 
produtivos, serviços 
financeiros e mercados 
para o desenvolvimento 
de atividades 
relacionadas com a AF

Implementação de 
medidas políticas 
que facilitem o acesso 
a ativos produtivos, 
serviços financeiros 
e mercados para 
mulheres produtoras 
agrícolas

Programa de crédito 
específico para projetos 
apresentados por mulheres 
ligadas à AF

Formulação, 
desenvolvimento e 
implementação do 
programa de crédito 
para mulheres 
agricultoras 
familiares 

50% dos projetos 
financiados com 
acesso ao crédito 
serem apresentados 
por agricultoras 
familiares 

3.6 Contribuir para a 
redução de todos os tipos 
de  violência contra as 
mulheres agricultoras e 
em áreas rurais

Sensibilização para as 
questões de violência 
contra mulheres em meios 
rurais 

Inclusão de medidas 
especificas para mulheres 
rurais nas políticas e 
programas relacionados 
com a violência contra as 
mulheres

Promoção de ações de 
sensibilização sobre violência 
contra as mulheres em meio rural 

Desenvolvimento de medidas 
especificas para mulheres rurais 
nas políticas e programas 
relacionados com a violência 
contra as mulheres   

2 ações de 
sensibilização sobre 
violência contra as 
mulheres em meio rural 

1 medida especifica 
para mulheres rurais 
nas políticas e 
programas relacionados 
com a violência contra 
as mulheres   


