
 
 
 
 
Designação do projeto | Valorizar a agricultura biológica 
Código do projeto | PDR2020-2024-058135 

 
Objetivo principal | Avaliar e sistematizar o contributo da Agricultura Familiar (AF) para o 
desenvolvimento e coesão de 5 territórios, tendo em conta a suas funções económicas, sociais 
e ambientais. Pretende-se ainda realizar um levantamento das principais dificuldades que os 
agricultores familiares enfrentam, e das respostas a estas dificuldades através da 
concretização do Estatuto da Agricultura Familiar 
Região de intervenção | Portugal 

Entidade beneficiária | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA 

 

 

Data de aprovação | 18-12-2019 

Data de início | 01-07-2020 

Data de conclusão | 30-06-2022 

Custo total elegível |10.420,90 € 

Apoio financeiro da União Europeia | FEADER (Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural) – Programa de Desenvolvimento Rural Continente | 8.336,72 € 
Apoio financeiro público nacional/regional |2.084,18 € 

 

 

Objetivos: 

 
Assumindo desde logo a necessidade da Valorização da Agricultura Familiar, este projeto tem 
como principais objetivos os seguintes:  
1. Contribuir para o conhecimento da Agricultura Familiar e reconhecimento das suas funções 
económicas, sociais e ambientais em 5 territórios Nacionais.  

2. Identificar os principais constrangimentos no desenvolvimento da atividade de explorações 
familiares.  

3. Propor e testar soluções para ultrapassar esses constrangimentos, através da aplicação 
prática de medidas previstas no Estatuto da Agricultura Familiar.  
 
Com estes objetivos as entidades parceiras esperam, assim, que este projeto possa, por um 

lado, contribuir para avaliar o contributo dos Agricultores Familiares para o desenvolvimento 

das regiões onde se localizam as suas explorações, e, por outro, contribuir para o 

desenvolvimento deste tipo de agricultura, através da apresentação de propostas que possam 

vir a melhorar as condições em que exercem a sua atividade. 

 

Resultados esperados/atingidos: 

 

A operação objetiva alcançar os seguintes produtos/resultados:  
• 5 estudos regionais relacionados com a “VALORIZAÇÃO DAS FUNÇÕES ECONÓMICAS, 

SOCIAIS E AMBIENTAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR” (distritos de Braga, Viseu, Castelo 
Branco, Setúbal e Évora);  



• Grupo focal “MEDIDAS PARA VALORIZAR A AF”;  

• Relatório sobre a aplicabilidade de “PROPOSTAS DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 
EAF A PARTIR DE ESTUDOS DE CASO”;  

• Relatório sobre os “CONSTRANGIMENTOS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA AF E 
PROPOSTAS DE AÇÃO”;  

• Seminário final “VALORIZAR A AGRICULTURA FAMILIAR”. 
 

 
Fotos, vídeos e outros suportes audiovisuais 

 


