
A Agricultura Familiar (AF) é um tema central do debate sobre a 
sustentabilidade do planeta e o futuro da resiliência alimentar 
humana e já é bem reconhecido o seu contributo social, econó-

mico e ambiental para a promoção de sistemas alimentares e dietas 
sustentáveis. 

A nível nacional, apesar das profundas transformações socioeconómi-
cas das últimas décadas, a AF continua a modelar a cultura, a paisagem 
e a atividade económica do país.

Apesar de todo o reconhecimento público da sua importância para a 
promoção de modos de produção mais sustentáveis e produtos de qua-
lidade diferenciada associados à promoção dos territórios, sua identida-
de cultural e revitalização e o seu contributo para a preservação dinâmi-
ca da biodiversidade e promoção de dietas saudáveis, continuam a ser 
escassas as políticas e ajudas públicas que lhe são direcionadas.

Recentemente, a AF obteve maior destaque com o seu reconhecimento 
legal através da criação do Estatuto da AF, iniciativa inédita no quadro 
Europeu. Apesar do significado deste marco para o país, o número de 
agricultores com o reconhecimento deste estatuto demonstra que é ne-
cessário ampliar os benefícios previstos, para ir ao encontro das expeta-
tivas dos agricultores e tornar este instrumento mais forte.

O projeto “Contributos da Agricultura Familiar para a promoção de sis-
temas alimentares e dietas sustentáveis em Portugal” pretende contri-
buir para a sensibilização do público em geral para o reconhecimento do 
contributo que a AF desempenha na “produção de alimentos saudáveis 
e na dinamização da economia local”, e promover a participação, a co-
laboração e a cooperação entre os agentes do desenvolvimento rural 
e outros atores relevantes, em torno da implementação da Década da 
Agricultura Familiar, em Portugal e na Europa.

ObjEtivOs gERAis DO PROjEtO
 Promover o reconhecimento do contributo social, económico e am-

biental da AF para a promoção de sistemas Alimentares e Dietas 
sustentáveis em Portugal;

 Construir participativamente o Plano de Ação para a Década da AF 
em Portugal, em articulação com os eixos do Plano global para a 
Década da AF, para contribuir para este processo a nível global;

 Promover a partilha de conhecimentos e boas práticas e a coopera-
ção entre os agentes de desenvolvimento rural e outros atores rele-
vantes em torno da implementação da Década da AF, em Portugal e 
na Europa.

REsultADOs EsPERADOs PRinCiPAis
 sistematização, avaliação e reconhecimento dos contributos efetivos 

da AF para o desenvolvimento de sistemas alimentares e dietas sus-
tentáveis, incluindo a identificação, sistematização e análise de casos 
de sucesso de AF; 

 Construção e validação do PADAF (Plano de Ação da Década das 
nações unidas para a Agricultura Familiar) de forma participada a 
nível nacional; 

 Criação de oportunidades de cooperação e colaboração em torno da 
implementação da Década da AF, em Portugal e na Europa; 

 Disseminação e difusão da informação relevante e pertinente sobre 
o papel da AF em Portugal junto da população em geral e, em parti-
cular, junto de agricultores/as e agentes de desenvolvimento rural. 



A Década da Agricultura Familiar das Nações Unidas (UN-
DFF) visa mobilizar os esforços da comunidade internacional 
para trabalhar coletivamente na formulação e implemen-
tação 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 par-
ticipativa o Plano de Ação Global  para a década, um guia 
para a ação coletiva que propõe ações e metas concretas, 
articuladas em sete pilares temáticos, e que visam o desen-
volvimento de políticas, programas e regulamentações que 
apoiem os agricultores e agricultoras no acesso a sistemas 
de proteção social, finanças, mercados, formação e oportu-
nidades de geração de rendimento, dando particular atenção 
aos jovens e às mulheres agricultoras.

O Plano de Ação é direcionado a todos os que desempenham 
um papel relevante na promoção da AF, desde agências 
internacionais, governos, parlamentares, agricultores/as, 
entidades académicas, organizações da sociedade civil, setor 
empresarial, entre outros. 

contactos // mail // website // telefone // morada // redes sociais?

notas: Portugal está também comprometido com outros marcos internacionais 
relevantes, como as Diretrizes para o apoio e promoção da Agricultura Familiar 
nos Estados-Membros da CPlP e a Declaração dos Direitos dos Camponeses e 
outras pessoas que vivem em zonas rurais.

Pilar 1
Desenvolver um ambiente político 
de apoio ao fortalecimento da 
Agricultura Familiar

Elaborar e reforçar políticas, investimentos e 
quadros institucionais favoráveis à agricultura 
familiar ao nível local, nacional e internacio-
nal, com base numa governança inclusiva e 
eficaz e em dados adequados e geografica-
mente relevantes. garantir um compromisso 
político constante e recursos adequados por 
parte dos atores públicos e privados. Criar e 
fortalecer a cooperação e as alianças interna-
cionais, nacionais e locais com o objetivo de 
promover os direitos dos agricultores e das 
agricultoras e o papel multifuncional da agri-
cultura familiar.

Pilar 4
Fortalecer as organizações e capacidades 
dos agricultores e das agricultoras 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 familiares, 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.

Pilar 2
Apoiar os jovens e garantir a 
sustentabilidade geracional da Agricultura 
Familiar

garantir a sustentabilidade geracional da agricultura familiar fomentando o 
acesso dos e das jovens à terra e a outros recursos naturais, à informação, à 
educação, às infraestruturas e aos serviços financeiros, aos mercados e aos 
processos de formulação de políticas relacionadas com a agricultura. Estimu-
lar os agricultores e as agricultoras jovens para articularem conhecimentos 
tradicionais autóctones a ideias inovadoras de modo a tornarem-se agentes 
de desenvolvimento rural inclusivo, aproveitando a transferência intergeracio-
nal de ativos agrícolas materiais e imateriais.

Pilar 3
Promover a equidade de género na 
agricultura familiar e o papel de liderança 
das mulheres rurais

Apoiar instrumentos e medidas eficazes para a realização dos direitos das mu-
lheres e a igualdade de género na produção agrícola e de alimentos. Promover 
a igualdade de género através do fortalecimento das organizações de mulhe-
res, da promoção do seu empoderamento, capacitação, autonomia e indepen-
dência. Aumentar o acesso a e o controlo sobre os recursos produtivos e finan-
ceiros, especialmente a terra, bem como o acesso à informação, às políticas 
de proteção social, aos mercados, às oportunidades de emprego, à educação, 
a serviços de extensão adequados, a tecnologias favoráveis às questões de 
género e à plena participação nos processos normativos.

Fortalecer a (auto)organização dos agricultores e das agricultoras familiares dentro de todas as instituições rurais, incluindo as associações, coopera-
tivas e organizações da sociedade civil, a fim de fomentar a sua capacidade como agentes de mudança; melhorar a criação e difusão de conhecimen-
tos e serviços para conservar a diversidade económica, social, cultural e meio ambiental das zonas rurais numa interligação harmoniosa com as zonas 
urbanas. Melhorar a participação significativa dos agricultores/as familiares nos processos de tomada de decisões a todos os níveis.

Melhorar os meios de subsistência dos agricultores e das agricultoras familiares e aumentar a sua resiliência a diversos riscos. Aumentar o acesso 
das comunidades rurais aos serviços sociais e económicos básicos abordando as múltiplas vulnerabilidades sociais, económicas e meio ambientais 
dos agricultores familiares e promovendo o exercício dos direitos humanos. Facilitar e promover a diversificação da produção para reduzir os riscos, 
melhorar o consumo de alimentos saudáveis e nutritivos, e aumentar e diversificar as oportunidades económicas dos agricultores e das agricultoras 
familiares no acesso a mercados e sistemas alimentares inclusivos, de modo a conseguirem uma remuneração adequada e a rentabilizarem os seus 
investimentos.

Melhorar o acesso à terra, assim como a sua gestão e uso responsáveis por parte dos agricultores e das agricultoras familiares para promover uma 
produção sustentável e diversificada que melhore a resiliência às alterações climáticas, fomentando a produtividade e a viabilidade económica da 
agricultura familiar. Promover um ambiente de mercado mais propício à agricultura familiar a fim de diversificar as suas atividades e criar novas opor-
tunidades de emprego nas zonas rurais. valorizar e promover os conhecimentos indígenas e tradicionais. Aumentar a disponibilidade de alimentos 
diversos, nutritivos e adequados do ponto de vista cultural, contribuindo para sistemas alimentares sustentáveis, resilientes e inclusivos e para uma 
alimentação saudável, tanto nas zonas rurais como nas zonas urbanas.

Aproveitar todo o potencial dos agricultores e das agricultoras familiares para a proteção do meio ambiente, a preservação da diversidade de ecossis-
temas, os recursos genéticos, a cultura e a vida. Fortalecer os mercados que favorecem os serviços e a produção de produtos da agricultura familiar 
de qualidade diferenciada. Proporcionar um consumo de alimentos mais diversificado, aumentando ao mesmo tempo as oportunidades económicas 
e preservando as práticas e conhecimentos tradicionais e a biodiversidade agrícola, contribuindo assim para o desenvolvimento territorial.


