
 A AGRICULTURA FAMILIAR E OS NOVOS DESAFIOS, integrada na Festa da Família Rural , 

Casa do Oeste, Ribamar da Lourinhã 

Promovida pela Fundação João XXIII-Casa do Oeste e pela Ação Católica Rural decorreu uma Mesa-

redonda subordinada ao tema A AGRICULTURA FAMILIAR E OS NOVOS DESAFIOS para assinalar 

o Ano Internacional da Agricultura Familiar decretado pelas Nações Unidas. Conclusões: 

A agricultura familiar e a sustentabilidade do meio rural 

A agricultura de base familiar para auto consumo ou para comércio de proximidade é a forma agríco-

la predominante no sector de produção alimentar mundial. 

Há mais de 570 milhões de explorações agrícolas no mundo. 500 milhões dessas explorações perten-

cem a famílias e são responsáveis por pelo menos 56% da produção agrícola mundial.  

Na Europa a agricultura familiar representa 68% da produção. 

Em Portugal e na nossa região oeste a agricultura familiar confunde-se com a agricultura nacional, 

uma vez que 96% das explorações agrícolas são familiares.  

A agricultura familiar e de pequena escala está, intimamente, ligada à segurança alimentar mundial. 

Este tipo de produção tem muito mais baixos impactos ambientais, preserva os alimentos tradicio-
nais, respeita os ciclos naturais, além de contribuir para a proteção da biodiversidade, de sementes e 

variedades autóctones. Impulsiona as economias locais e regionais e é, ainda, uma forma de susten-
to económico complementar ou alternativo. 

Para a agricultura familiar ser considerada como uma profissão com estatuto é necessário salvaguar-

dar o acesso á terra, ao crédito e aos seguros agrícolas.  

É urgente repensar a organização dos agricultores, de modo a potenciar as relações comerciais e o 

poder negocial do sector da agricultura familiar perante um setor de distribuição alimentar organiza-
do e concentrado.  

Iniciativas em  notícia 

Curtas mas Verdes 

O Projeto PROVE é uma iniciativa que promove desde 2004 a aproxima-

ção entre os pequenos produtores agrícolas e os consumidores, por forma a 

quebrar as barreiras impostas pelos vários circuitos de distribuição dominan-

tes, contando atualmente com 16 associações de desenvolvimento local que 

cooperam entre si para a dinamização desta metodologia de comercialização 

de proximidade em Portugal. Saiba mais em www.prove.com.pt  

Destaque  Sustentável,  
O ano 2014  é o Ano Internacional da Agricultura Familiar decretado pelas Nações Unidas. A Fun-
dação João XXIII –Casa do Oeste participou nas comemorações promovendo a reflexão do tema 
na Festa da Família Rural. Neste número reproduz-se as reflexões e conclusões principais . A rura-
lidade da Zona Oeste confere-lhe um interesse particular na discussão destas questões, não fosse 
a maioria das explorações do tipo familiar. Existem muitos interesses de grandes grupos económi-
cos que por vezes ´esmagam´ a viabilidade das pequenas explorações.  Porém, certo é que a sus-
tentabilidade do meio rural passa pela agricultura familiar, no Oeste e não só... 
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A Fundação João XXIII e os Movimentos da Ação Católica Rural entendem que: 

-A agricultura familiar merece o reconhecimento da sua singularidade enquanto estrutura de produ-

ção que se deve defender e dignificar pela vocação de âmbito  local e de mercado de  proximidade, 
de guardião da identidades e reportório genético e ambiental.   

- Os agregados de produção agrícola familiares, pelos laços sociais privilegiados,  assentam numa 

logica que não se cinge à financeira.  

- O novo regime fiscal chama à participação, nas responsabilidades fiscais, todos os portugueses não 
se escusando os agricultores. Alerta-se contudo para que estas exigências respeitem esta singulari-

dade da agricultura familiar. 

- Face à dificuldade de informação e à importância inicial de aconselhamento, a Fundação João XXIII 

propõe-se criar condições para um atendimento  aos pequenos agricultores.   

- Não poderá haver uma boa dinamização da bolsa de terras enquanto o Pilar I (ajudas diretas) man-
tiver as ajudas à superfície sem produção. 

Data/ 
Local 

Evento / entidade 
organizadora 

4 Out  21.30 
Torres Vedras  

Debate ’Transgénicos não 
obrigada” — MPI/Quercus 
Académico de Torres Vedras  

1set-31 out/ 
Seia 

XII Concurso de Fotografia 
de Ambiente / Centro de 
Inter. da Serra da Estrela  

9-12 out,  
Estoril 

“Greenfestival”/ Centro de 
Congressos 

25 out,  
Seia 

Observação de Cogume-
los/ Centro de Inter. da 
Serra da Estrela  

26 out,  
Lourinhã 

Festa das Colheitas,  Casa 
do Oeste 

22 nov,  
Seia 

Passeio Fotográfico de 
Outono Centro de Inter. 
da Serra da Estrela  

30 nov,  
Carcavelos 

Visita guiada ‘As Quintas e 
o Vinho de Carcavelos’, 
CM Cascais  

Roteiro de Iniciativas 

Oficina das sementes com Alexandra Azevedo  

Programa Eco-

freguesias XXI - 

iniciativa da Associa-

ção Bandeira Azul da 

Europa (ABAE), visa 

trabalhar com as freguesias afim de contribuir para 

implementação da sustentabilidade ambiental, 

social e económica a nível local, reconhecendo e 

divulgando as melhores práticas associadas à cida-

dania participativa e à gestão sustentável do territó-

rio. 

Pretende levar os cidadãos a discutir os principais 

problemas das suas freguesias e a proporem solu-

ções, entre as quais é escolhido um pequeno proje-

to para melhorar a vida dos habitantes. A União das 

Freguesias de Torres Vedras e Matacães é uma das 

freguesias aderentes…Saiba mais sobre o projeto 

em: http://ecofreguesias21.abae.pt/ 

Responsabilidade Editorial: Leonor Batalha (leobat@sapo.pt) e David Gamboa (davidgamboa@gmail.pt) 

 

“Inovação em Portugal 

Rural. Detetar, Medir e 

Valorizar” - livro da Universida-

de de Trás-os-Montes e Alto Douro 

em parceria com a Direção-Geral 

de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural, desenvolvido no âmbito do 

projeto RUR@L INOV (Inovar em 

Meio Rural) que tem como objetivo 

compreender como se desenca-

deiam e desenvolvem os processos 

de inovação em organizações 

localizadas nas áreas rurais portu-

guesas.  

Apresentação com debate na Fun-
dação Calouste Gulbenkian, em 

LISBOA 13 de outubro 14.00 horas  

http://ecofreguesias21.abae.pt/


www.boasnoticias.pt - Boas noticias sobre várias assuntos incluindo a temática ‘Ambiente’ 

www.eurocid.pt—Eurocid - Portal de informação europeia em língua portuguesa 

Oportunidades de Formação  

Oportunidades de emprego na área da Agricultura e Ambiente em 26/set2014   

Sites com interesse 
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(Fonte: http://www.naturlink..pt) 

Nº Oferta Profissão (M/F) - Contacto Localização Habilitações 

Ref.: 
38/2814/48175  

Técnico Comercial - com formação superior e especialização em produção agrí-
cola ou similar (m/f) www.egor.pt  

Zona Sul e Ilhas  Licenciatura 

Oferta nº 7097  
2 Assistentes Técnicos - Técnico Profissional de Agropecuária - Serviço de Desen-
volvimento Agrário de São Miguel - Secretaria Regional da Agricultura e Ambien-

te (DRR 12/2014/A) publicado em http://bepa.azores.gov.pt a 26-09-14) 

Açores  

 Técnico de Ambiente, Gintegral,  recrutamento.ginte@gmail.com 
Póvoa do Var-
zim 

Licenciatura 

 
Estágio Profissional em Associação Agrícola, Licenciatura em Engenharia Agrária 

ou equivalente, geral@agricultoresmafra.pt 
Mafra 

Licenciatura ou equi-

valente 

 Chefes de Equipa - Explorações Agrícolas /sp.recrutamento@madrefruta.com.pt Algarve 12ºano 

referência IND5.1-
2014/JARENT 

Jardineiro, empresa de recrutamento Manpower Entroncamento  9º ano 

 Engenheiro Agrónomo , agriculturejob2014@gmail.com   Lisboa Licenciatura 

 Técnico Superior de Ambiente/ d.ambiente.recrutamento@gmail.com  Zona sul Licenciatura 

 
Técnico de Incentivos - PRODER ,  
SHIFT.UP Consulting; recrutamentoproder@shift-up.pt 

Porto Licenciatura 

 
Engenheiro (a) Alimentar /Casa da Torre Lda. 
catia@gourmetnaturalrestaurant.com 

 Licenciatura 

 Outras Ofertas (disponíveis em anúncios na internet no dia 26.set.2014) 

 
Jardineiro com experiência, Jardim Vista SA, Telefone: Eng.º José Braga - 

912510880  
Lisboa,  Não especifica 

 
Operador de Garden, Paula Martins telf.932 255 403 ou Garden Center  telf.289 
300 220  

Faro 9º ano 

 Jardineiro inscrito no Centro de emprego, telf. 914 558 712 Lisboa Não especifica 

 
Técnico Agrícola (Estagio) Horto S. Silvestre Soc. Agrícola, Lda Eng. Agroalimentar 
ou Agronomia  

Rio Maior  Licenciatura 

 
Trabalhadores agrícolas para apanha de Framboesa, AGRIVABE,  281961690 ou 
911024162  

Tavira Não especifica 

Ecoaldeia de Janas— Quinta do Luzio, em Sintra  

Curso de Introdução à carpintaria—25 e 26 outubro, das 15h às 19h, custo 35€; 

3ª experiencia em construção natural—28 set a 6 out, donativo entre 50€-80€ 

Curso de Apicultura: 1º modulo—4 e out; 2º modulo—2nov; 3º modulo—29 e 30 nov 

Contacto: e-mail: quintadoluzio@gmail.com, tef. 219291172 

Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE), Seia 

Workshop agricultura biológica - 11 de outubro de 2014, Horário: 10:00 – 17:30, custo 40€ 

Workshop Conservação de Sementes,  29nov, Local: CISE, Seia Horário: 10:00 – 17:30, custo 40€ 

Workshop de Aves Invernantes, 13-14 dez, custo 40€ 

Universidade dos Açores, Angra do Heroísmo 
Seminário "Agricultura e ambiente: conflito de lógicas produtivas”, 27-28 nov  

http://www.google.pt/url?url=http://www.eurocid.pt/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JF8pVO-hMsrB7AaFnID4Bw&ved=0CBQQFjAA&sig2=ExEUzYhlUlG7_7varQTGgA&usg=AFQjCNGD2BlHN5NgHwRiJ2EfGewFcO486w
http://www.egor.pt
http://bepa.azores.gov.pt/
mailto:recrutamento.ginte@gmail.com
mailto:geral@agricultoresmafra.pt
mailto:sp.recrutamento@madrefruta.com.pt
http://emprego.sapo.pt/emprego/empresa/8023/manpower.htm
mailto:agriculturejob2014@gmail.com
mailto:d.ambiente.recrutamento@gmail.com
mailto:recrutamentoproder@shift-up.pt
mailto:catia@gourmetnaturalrestaurant.com
http://www.net-empregos.com/emprego-braga.asp
http://www.net-empregos.com/emprego-empresa/horto-s-silvestre-soc-agricola-lda/
https://www.facebook.com/n/?ecoaldeiadejanas&aref=44704640&medium=email&mid=a793b52G5af36c379f2dG2aa2380G6bGda5&bcode=1.1410285092.Abko5o9bjfs-xI_O&n_m=batalha.esmeralda%40gmail.com

