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Resumo
O conceito de Agricultura Familiar não é universal e varia, considerando a
dimensão da área explorada, a origem da principal fonte do rendimento, a detenção
dos meios de produção e a proveniência da mão-de obra utilizada, sendo o único
denominador comum a gestão do negócio ser estritamente familiar.
Através deste trabalho pretende-se analisar os resultados de 85 inquéritos
implementados em 5 concelhos da zona Entre Douro e Minho e obter a sua
caraterização sociodemográfica e de cada exploração, bem como proceder ao estudo
da implementação da metodologia Lean em duas explorações de agricultura familiar.
O principal propósito é compreender se a agricultura praticada nestas explorações
corresponde ao conceito de agricultura familiar, publicado no Decreto-Lei nº64/2018, e
se a aplicação da metodologia Lean poderá ser uma vantagem para este tipo de
explorações.
O resultado dos inquéritos foi comparado com o RGA de 2009, no sentido de
apreender se a amostra não se distanciava do comportamento neste evidenciado,
para a região de Ente o Douro e Minho. De uma forma geral isso não aconteceu.
Constatou-se que a maior parte destas explorações se encontra dentro do
conceito de agricultura familiar e que a metodologia Lean poderá ser uma ferramenta
útil nas explorações de agricultura familiar, com o objetivo de potenciar ganhos de
competitividade, relativamente às explorações de maiores dimensões.

Palavras-chave: amostra, exploração agrícola, inquéritos, mão de obra,
produtor agrícola, questionário, inquérito.
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Abstract
The concept of family farming is not universal. It varies considering the size of the
explored area, the origin of the main source of income, the means of production
detention and the provenance of the used labor force. The only common denominator
is “strictly family business”.
This work intends to analyze the results of 85 surveys implemented in 5 counties
in the Entre Douro e Minho area and to obtain their sociodemographic and farm
characteristics as well as to study the implementation of Lean’s methodology in two
family farms. The main purpose is to understand if the agriculture practiced in these
farms corresponds to the concept of family agriculture, published in Decree-Law no.
64/2018, and whether the application of the Lean methodology could be an advantage
for this type of farms.
The survey’s result was compared to the 2009 RGA, in order to understand if the
sample does not deviates from its pattern for the region of Entre Douro e Minho. In
general, that didn’t happen.
It was found that most of these farms fall under the concept of family farming and
that the Lean methodology could be a useful tool in family farms, aiming at promoting
gains in competitiveness in relation to larger farms.

Key Words: sample, farm, inquiries, workforce, agricultural producer, quiz,
inquiry.
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Lista de conceitos
Agricultura Biológica - É um modo de produção em que são utilizadas práticas
culturais respeitadoras do equilíbrio natural do meio e se fomenta a biodiversidade, os
ciclos biológicos e atividade biológica do solo, das plantas e dos animais. Este sistema
protege os habitats da fauna e flora selvagens.
Área - superfície total, medida em quilómetros quadrados.
Checklist - Lista simples de afirmações (ações) ou caraterísticas relativamente às
quais se indica se estas estão presentes (ou são desejáveis) ou não. Para cada item
individual é obtido um valor médio ou percentagem de adoção (presença) de cada
variável de carater binomial.
Exploração Agrícola – Unidade técnico-económica que utiliza mão de obra,
máquinas, instalações, terrenos, entre outros fatores de produção e que deve
satisfazer obrigatoriamente quatro condições: produzir produtos agrícolas ou manter
em boas condições agrícolas e ambientais as terras que já não são utilizadas para fins
produtivos, atingir ou ultrapassar uma certa dimensão (área, número de animais), estar
submetida a uma gestão agrícola única e estar localizada num local bem determinado
e identificável.
Grupo Focal - O grupo focal é composto por um número reduzido de indivíduos,
(podendo oscilar entre seis e doze pessoas) que partilham um interesse comum, neste
caso conhecimentos agrícolas, e que são entrevistados por um moderador, que faz as
perguntas e estimula o diálogo, de modo a que os participantes se sintam à vontade
para compartilhar as suas ideias e opiniões, assim como por um analista, que trata da
interpretação do que acontece.
Heijunka - Termo em japonês que significa “nivelamento de produção” ou “suavização
de produção“. Só se deve produzir o que é necessário e de forma a conseguir manter
todas as pessoas e máquinas o máximo de tempo possível ativas.
Just-In-Time (JIT) - Baseia-se na produção “Pull” (puxar) e define-se como um
sistema no qual a produção e a movimentação ocorrem à medida que são
necessárias: produto certo, no momento certo e na quantidade certa. Assenta no
fornecimento instantâneo, eliminando os stocks.
Kaizen - Palavra japonesa, com o significado de melhoria contínua. Engloba todas as
atividades com pessoas, equipamentos e materiais e tem como finalidade aperfeiçoar
o desempenho dos processos e sistemas de trabalho.
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Kanban - Palavra japonesa, com o significado de cartão de sinalização, que controla
os fluxos de produção, os níveis de stock e a quantidade e o momento para entrega de
produtos. É utilizado para encomendar a matéria-prima, sinalizando esta necessidade.
Lead Time - O tempo que um produto ou serviço consome desde o início até ao fim do
seu processamento ou conclusão.
Mão de obra familiar - Pessoas pertencentes ao agregado doméstico do produtor que
trabalham na exploração, bem como os membros da família do produtor que, não
pertencendo ao seu agregado doméstico, trabalham regularmente na mesma.
Mão de obra não familiar - Pessoas remuneradas pela exploração e ocupadas nos
trabalhos agrícolas da exploração que não sejam nem o produtor nem membros da
sua família.
Metodologia Lean - É uma filosofia que, após a segunda guerra mundial, foi
desenvolvida na Toyota, com intuito de otimizar o sistema de produção. Apresenta
como objetivo principal a minimização dos desperdícios, a otimização do fluxo de
produção e o aumento da produtividade.
Programa de Desenvolvimento Rural de Portugal - Continente (2014 - 2020) Conhecido como PDR 2020, foi aprovado na sequência da decisão da Comissão
Europeia - Decisão C (2014) 9896 final, em 12 de dezembro de 2014, e visa
essencialmente apoiar as atividades deste setor e da produção de bens
transacionáveis, dirigidas a agentes diretamente envolvidos na criação de valor, a
partir de atividades agroflorestais, assente numa gestão eficiente dos recursos.
Unidade de Trabalho Ano (UTA) - Unidade de medida equivalente ao trabalho de
uma pessoa a tempo completo realizado num ano, medido em horas (1 UTA = 225
dias de trabalho a 8 horas por dia).
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1. Introdução
A agricultura familiar possui uma forte representação em Portugal: das 280 mil
explorações existentes no continente, 96 % são geridas por famílias que dependem
maioritariamente de mão de obra familiar não remunerada e cujos conhecimentos são
transmitidos de geração em geração (INE, 2011; Peters, 2013).
Só muito recentemente se começou a dar atenção à agricultura familiar (AF); a
expressão agricultura familiar entrou no léxico comum nas últimas duas ou três
décadas e ganhou notoriedade em 2014 (ano mundial da agricultura familiar), ainda
que sempre tenha existido.
Em Portugal, à semelhança de outras regiões do mundo, os apoios à agricultura
têm sido maioritariamente direcionados para as empresas de média e grande
dimensão. Veja-se, por exemplo, o caso dos pagamentos diretos aos produtores,
introduzido com a reforma da PAC em 1992, em que os mesmos eram pagos para não
produzir, beneficiando as explorações com maiores dimensões, que recebiam a maior
fatia dos subsídios à agricultura (Quercus, 2018).
No dia 1 de janeiro de 2005, entrou em vigor no território português o Regime de
Pagamento Único (RPU) por exploração, baseado na produção histórica. Neste
sistema, as ajudas pagas aos agricultores são transformadas numa ajuda à superfície,
cujo valor/ha é igual à média anual das ajudas recebidas no período de referência, a
dividir pela superfície declarada (Silva, 2005). No PDR2020, em vigor atualmente, as
ajudas são solicitadas através da submissão online do Pedido Único (PU), que
consiste no pedido de pagamento direto das ajudas que integram um Regime de
Pagamento Base (RPB), com base no número de hectares cultivados (GPP,2014).
A definição de agricultura familiar não é consensual e, por outro lado, os dados
estatísticos disponíveis, nomeadamente os Censos Agrícolas, não a permitem
caracterizar totalmente, nomeadamente na componente social, económica ou técnica.
A esta falha de informação acresce que, contrariamente ao que acontece com as
grandes explorações agrícolas, em que são efetuados registos sistemáticos, não se
conhece para a agricultura familiar o modo de produção mais aplicado, as práticas
culturais utilizadas (incluindo a estratégia de proteção) e, sendo a mão de obra um
recurso escasso, há pouco conhecimento sobre a eficiência da sua utilização.
A agricultura familiar é considerada pouco competitiva, o que resulta da falta de
conhecimento técnico e tecnológico dos agricultores, que lhes permita planear com
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êxito os resultados pretendidos e controlar eficientemente os custos de produção
(Auerbach et al., 2013).
A metodologia Lean, baseada na melhoria continua e na minimização do
desperdício, tem sido testada nalguns países (nomeadamente Estados Unidos e
Brasil) no setor agrícola, com resultados muito positivos no aumento da
competitividade e na sustentabilidade a longo prazo deste tipo de empresas (Hartman,
2015; Mancini et al.,2016).
Esta metodologia começou a despertar o interesse no meio agrícola e, apesar de
se conhecer apenas o relato detalhado de parcas experiências a nível mundial, tornase importante conhecer a sua aplicabilidade nas explorações onde predomina a
agricultura familiar.
Nesse sentido foram acompanhadas duas explorações em alface, na zona da
Póvoa de Varzim, uma ao ar livre e outra em estufa, de forma a averiguar se, neste
tipo de explorações, é aplicável esta metodologia com eficácia.
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2. Objetivos
Este trabalho, tem como objetivos:
(i)

Obter dados que contribuam para uma melhor caracterização da agricultura
familiar na região EDM, avaliando se esta realidade se ajusta à definição de
AF segundo o Decreto – Lei nº 64/2018;

(ii)

Analisar a eficiência do trabalho e a aplicabilidade da metodologia LEAN
em 2 explorações de alface e elaborar um mapeamento da implementação
da referida metodologia em AF.
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3. Revisão do estado da arte
3.1 Agricultura familiar
A agricultura é definida como uma atividade levada a cabo pelo homem, com a
principal finalidade de produzir alimentos, fibras e outros materiais, através da
utilização de plantas e animais de forma controlada (Spedding, 1988). É conduzida
com propósitos produtivos e com a intenção de gerar lucros (Lohr & Park, 2010). Esta
definição foi sofrendo várias alterações, uma vez que a agricultura integra cada vez
mais atividades não agrícolas, incluindo a produção de bens e serviços, tangíveis
(alimentos, fibras, outras matérias primas) e intangíveis (sociais, pedagógicos,
ambientais, preservação do património, modelação da paisagem, lazer). A sua
natureza multidisciplinar é, para muitos, a sua maior atratividade, porque não se
confina dentro de limites artificiais e porque lida com a vida. Inclui funções de
subsistência (produção alimentos), económica (lucro), social (mão de obra), ecológica
(preservação recursos) e cultural (preservação da paisagem, identidade cultural, lazer)
(Aguiar, 2015).
O conceito de agricultura foi-se transformando conforme as alterações
ecológicas e sociais que decorreram em determinado momento histórico. Durante
muitos anos, a agricultura foi vista como uma atividade de subsistência, com a
principal função de produzir alimentos. Posteriormente alcançou o estatuto de
atividade económica cujo objetivo era o lucro. Esta evolução levou à grande
dependência das energias fósseis, que contribuiu para a poluição dos solos, das
águas e dos alimentos e concorreu para a geração de excedentes. Hoje em dia, a
agricultura é vista como uma atividade ecológica, preocupada com o bem-estar e com
o equilíbrio entre as necessidades e os recursos (Almeida, 2004).
O desenvolvimento agrícola ao longo da história permitiu o aumento
populacional e a diminuição do número de pessoas que viviam nos campos e
dependiam unicamente da agricultura. Na idade média, e até ao seculo XIX, 90 % da
população trabalhava na agricultura (Bailey et al, 2014).
A Revolução Agrícola, ocorrida em sequência da Revolução Industrial, levou à
modernização do meio rural e contribuiu para substituição gradual dos trabalhadores
do campo pelas máquinas (Mazoyer & Roudart, 2009).
Após a II Guerra Mundial surgiu o conceito de “revolução verde”, que assentava
num conjunto de tecnologias, pesquisas e inovações, com o objetivo de alcançar a
máxima produtividade, através do desenvolvimento de novas sementes, fertilização de
solos, mecanização e aplicação de fitofármacos para controlo de pragas e doenças
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das culturas. Os animais cresciam em condições de alta densidade, sendo frequente o
uso de antibióticos (Mazoyer & Roudart, 2009).
A modernização da agricultura, a especialização da produção, o uso intensivo de
produtos químicos e as sementes geneticamente modificadas tiveram, ao longo dos
anos, impacto sobre o ambiente, como a deterioração dos recursos hídricos e a
degradação do solo, afetando a sociedade como um todo. O objetivo centrava-se na
maximização do rendimento e da produtividade (Almeida, 2006).
A terra agrícola, cuja principal função era alimentar as populações, deixou de
cumprir este papel social para dar lugar a grandes interesses económicos e
financeiros de várias empresas multinacionais, ligadas à indústria e à distribuição. O
desenvolvimento tecnológico e científico não conseguiu responder ao dilema da fome
das populações, mas acabou por eliminar muitas explorações agrícolas em todo o
mundo, que não tiveram capacidade de concorrer com os grandes grupos,
contribuindo ainda para a concentração da posse da terra por estes (CNA, 2014b).
Muitos, insatisfeitos com os grandes negócios e a força dos governos,
procuraram soluções diferentes, com uma escala menor, que fossem a antítese destes
(CNA, 2014b).
Recentemente, a agricultura familiar tornou-se um tema de interesse nos
debates públicos,

nomeadamente

sobre o seu

papel fundamental para o

desenvolvimento sustentável de um território.
A ONU veio reconhecer a importância da agricultura familiar no combate à
desertificação, através do aumento da diversidade de culturas, da sustentabilidade
ambiental e da melhoria do poder económico das famílias (CNA, 2014b).
Das 570 milhões de explorações agrícolas do mundo, mais de 500 milhões são
explorações familiares e mais de 475 milhões têm menos de 2 hectares. Destas, 30 a
40 % localizam-se em países em vias de desenvolvimento e 10 % nos países
desenvolvidos. São responsáveis pela produção de mais de 70 % dos alimentos
consumidos e são a principal fonte rendimento para 40 % das famílias em todo o
mundo (Lowder et al., 2014; IFAD, 2013).
A agricultura familiar possui um papel importante na produção de alimentos, na
criação de postos de trabalho, na gestão de recursos naturais, na proteção das raças
locais e na defesa do ambiente, ajudando no desenvolvimento sustentável dos países
(ADREPES, 2014).
Em 2014 a ONU consagrou o Ano Internacional da Agricultura familiar, devido à
sua importância a nível mundial e à sua relevância a nível social, económico, cultural e
ambiental, fomentando desta forma a visibilidade dos pequenos agricultores e o
impacto do seu trabalho (CNA, 2014b; FAO, 2015; Hoppe, 2014).
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Segundo a FAO (2015), a agricultura familiar é importante porque está
diretamente relacionada com a segurança alimentar mundial, com a preservação dos
alimentos tradicionais e contribui para uma alimentação equilibrada, para a
preservação da agrobiodiversidade e para o uso sustentável dos recursos naturais.
Revela uma oportunidade para estimular as economias locais, especialmente quando
combinada com políticas específicas, destinadas a promover a proteção social e o
bem-estar das comunidades. Conforme o sustentado por este organismo, a agricultura
familiar consiste num meio de organização das produções agrícola, florestal,
pesqueira, pastoril e aquícola, geridas e exploradas por uma família, em que
predomina a mão de obra familiar de ambos os sexos.
O conceito de Agricultura familiar não é universal e varia, considerando a
dimensão da área explorada, a origem da principal fonte do rendimento, a detenção
dos meios de produção e a proveniência da mão-de obra utilizada, sendo o único
denominador comum a gestão do negócio ser estritamente familiar.
Nos Estados Unidos da América, o Departamento de Agricultura define como AF
o agricultor ou seu familiar que gere a sua exploração e seja detentor de mais que
50% do negócio, não tendo em conta a dimensão da propriedade, nem o valor do
rendimento obtido. O critério principal é a propriedade do negócio ser maioritariamente
familiar. Segundo os dados de um estudo realizado por este organismo, 97 % das
explorações são familiares, as quais concentram 85 % da produção agrícola
(Agronegócios, 2015).
No Brasil, a AF, de uma forma geral, evidencia duas características principais: as
explorações são geridas pela própria família; e esta trabalha de forma direta, com ou
sem o auxílio de terceiros. No entanto, para o apoio aos fundos públicos, o Governo
Federal estabeleceu, através da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, as diretrizes
para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos
Familiares Rurais. Aqui, a delimitação legal do conceito de agricultor familiar tem em
conta o tamanho da exploração, a predominância familiar da mão de obra e do
rendimento e a gestão familiar da unidade produtiva (Lima, 2013).
De acordo com o Censos Agropecuário do IBGE, de 2006, 84,4 % dos
estabelecimentos rurais são de base familiar e ocupam 74,4 % da mão de obra rural.
Estima-se que cerca de 70 % da produção para alimentação é proveniente deste tipo
de agricultura (Bittencourt, 2018).
Na UE, segundo o Comité Económico e Social Europeu (2015), a definição a
seguir para exploração familiar, publicada no Jornal Oficial da União Europeia, é a
seguinte (EUR-Lex , 2015):
- As decisões operacionais são tomadas pelos membros da família;
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- A parte substancial dos trabalhos na exploração é realizada por membros da
família;
- Tanto a propriedade como a parcela maior do capital pertencem à família ou o
terreno está nas mãos de uma comunidade local;
- A família detém o controlo da gestão da exploração;
- A exploração é transmitida de geração em geração, no seio da família;
- A família vive num terreno pertencente à exploração ou situado na sua
proximidade.
De acordo com os dados da UE (28 países), em 2010, 96,9 % das explorações
agrícolas eram explorações familiares e a sua maioria concentrava-se na Roménia,
Itália e Polónia. No entanto, as explorações familiares com maior dimensão em
superfície cultivada localizavam-se em Espanha e França, seguindo-se a Polónia,
Reino Unido e Alemanha (Costa, 2015).
Em África, Lily Musaya (representante da Aliança das Mulheres da África
Subsaariana nos Agronegócios (WASAA) e Diretora de Projetos do Programa Liu
Lathu (Malawi), numa entrevista à FAO e AMARC (Associação Mundial de Rádios
Comunitárias), em 2014, descreveu que, inicialmente, o objetivo da agricultura familiar
era produzir alimentos para a família e seus próximos e que atualmente as famílias
africanas já a encaram como uma fonte de rendimento. O conceito de agricultura
familiar modernizou-se e deve ser perspetivado como um potencial negócio de êxito,
cujo impacto pode ser muito extenso. Este sucesso pode ser alcançado mais
rapidamente com o aumento da mecanização, com a utilização dos recursos de forma
mais efetiva, com a inclusão da mulher na tomada de decisão, promovendo o seu
empreendedorismo,

com

o

desenvolvimento

do

cooperativismo

agrícola

e

alavancando a conquista da geração mais jovem (AMARC& FAO, 2014).
Em África cerca de 90 % dos agricultores pratica agricultura familiar e 75 % da
mão de obra é feminina (Tubino, 2015).
Na China, os Censos de 2006 incluíram em agricultura familiar propriedades com
700 m2, registando mais de 200 milhões de pequenas explorações e, na India, em
2011, foram registadas cerca de 137 milhões de explorações agrícolas, sem que fosse
definido um tamanho mínimo para pertencer a AF (Câmara do Deputados, 2016).
As explorações agrícolas familiares são, de longe, a forma de agricultura
predominante no mundo, sendo que 72 % estão localizadas no leste e sul da Ásia.
Dos 570 milhões, só a China representa 35 % e a Índia 24 %. Na África subsaariana
estão localizadas 9 %. Na Europa e Ásia central 9% e na América Latina 4 % (Câmara
do Deputados, 2016; Muteia, 2014) (Fig.1).
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Fig. 1 – Mapa da agricultura familiar no mundo (Muteia, 2014)

A Agricultura familiar tornou-se num movimento à escala mundial; recentemente
(fevereiro de 2018), em Portugal, realizou-se uma cimeira ao mais alto nível com a
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) com o objetivo de debater a
importância da agricultura familiar e incentivar os seus membros para a
implementação de medidas que permitam o seu reconhecimento. Daqui saiu um
acordo para a valorização da agricultura familiar nos Estados membros da CPLP, que
ficou expresso na Carta de Lisboa para o Fortalecimento da Agricultura Familiar. Esta
Carta, organizada pelo governo português, em parceria com a CPLP e com o apoio da
FAO, estabeleceu um conjunto de diretrizes que os membros devem fomentar, através
de políticas e estratégias para o seu reconhecimento (CPLP, 2018).
A agricultura familiar também predomina no setor rural em Portugal, à
semelhança do que se passa no mundo e, ao longo do tempo, não foi abordada
sempre da mesma forma.
Começou por ser uma agricultura de subsistência, também designada agricultura
tradicional, cujo principal objetivo era a sobrevivência do agregado familiar e
assentava no uso de técnicas ancestrais completamente dependentes das condições
naturais. Passou, com a evolução industrial, para uma agricultura mais comercial, isto
é, mais empresarial que, embora fortemente condicionada pelas determinantes
naturais (clima, topografia, solos, estrutura física do solo, a cultura a produzir, a
existência de gado, infestantes e pragas e doenças) e socioeconómicas endógenas
(composição da família, saúde e nutrição, educação, preferências alimentares, etc.),
vai estando cada vez mais ligada aos mercados isto é, influenciada pelas
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determinantes socioeconómicas exógenas (população, posse e uso da terra,
oportunidades fora da agricultura, infraestruturas sociais, acesso ao crédito, mercados,
preços, tecnologia, acesso a fatores de produção, etc.) (Correia, 2013).
Por volta de 1950, a população rural alcançou a sua maior dimensão e a
situação socioeconómica do país agrícola estava dividida entre Norte e Sul. No Norte
predominava a agricultura familiar, com agricultores de pequena dimensão, com pouca
escolaridade e com uma relação social próxima dos assalariados (criados),
compartilhando com estes mesa e alojamento (Baptista, 1994). No Sul prevaleciam os
proprietários latifundiários, com mais conhecimentos e com intervenção nas decisões
políticas, e os trabalhadores assalariados, existindo uma grande distância social entre
ambos (Carmo, 2010). A mecanização em ambos os casos era reduzida e
regionalmente a agricultura era diferenciada pela quantidade de mão de obra
assalariada, mais elevada no Sul e inferior no Norte.
Em 1974, com o 25 de abril, começou uma nova época: pretendia-se que a
agricultura desempenhasse um papel importante na sociedade. A Reforma Agrária foi
assim um objetivo a concretizar, através do apoio a agricultores familiares. No entanto,
não foi um processo uniforme no território nacional, estando dependente das
dinâmicas regionais existentes (Baptista, 1994).
Com o descontentamento daqueles que não aderiram à reforma agrária, a par do
afastamento dos quadros mais qualificados, que procuravam melhores condições
noutras áreas de atividade, assistiu-se a uma alteração nas relações sociais e laborais
no mundo rural. A contra reforma agrária surgiria a partir do norte, através da
restauração da ordem dos senhores das terras e dos párocos nas zonas de agricultura
familiar (Baptista, 1994).
Com entrada de Portugal na CEE, em 1986, a agricultura portuguesa ficou
condicionada pela Política Agrícola Comum (PAC) europeia.
Os principais objetivos da PAC foram: garantir o abastecimento dos produtos a
preços razoáveis, aumentar a produtividade agrícola, desenvolver capacidades e
opções técnicas,

melhorar

as infraestruturas

existentes (tendo sempre em

consideração os recursos naturais presentes e a preocupação com o meio ambiente) e
contribuir para o aumento do nível de vida de quem trabalha na agricultura e para a
sua estabilidade laboral (EC,2012).
A PAC sofreu várias reformas ao longo do tempo, mas o impacto na agricultura
portuguesa fez-se sentir a vários níveis, nomeadamente (EC,2012).
-Inclusão do país num espaço económico excedentário em produtos agrícolas;
-Integração num sistema concorrencial que evolui rapidamente no sentido da
liberalização e abertura dos mercados;
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-Disponibilização de meios e instrumentos com os quais a agricultura portuguesa
se poderia modernizar;
-Reforço da coesão social e económica no seio da União Europeia.
A PAC foi, e é, um instrumento da União Europeia para conduzir as políticas
agrícolas de todos os países membros, como por exemplo, o respeito pelo ambiente
(através nomeadamente do incentivo à agricultura biológica), a segurança alimentar, o
bem-estar animal, e o desenvolvimento de uma agricultura sustentável.
Atualmente o artigo 39 da TFUE (Enquadramento jurídico da PAC no tratado de
funcionamento da União Europeia) define que o objetivo da PAC é: incrementar a
produtividade da agricultura, fomentando o progresso técnico, assegurando o
desenvolvimento racional da produção agrícola e a utilização ótima dos fatores de
produção, designadamente da mão de obra; assegurar, deste modo, um nível de vida
equitativo à população agrícola, designadamente pelo aumento do rendimento
individual dos que trabalham na agricultura; estabilizar os mercados; garantir a
segurança dos abastecimentos; assegurar preços razoáveis nos fornecimentos aos
consumidores (Diniz, 2015).
A PAC também facilita aos agricultores a progressão para uma agricultura
familiar mais competitiva, tendo em conta, além da diversidade do tamanho das
explorações agrícolas, as suas necessidades específicas, produção e também o seu
tipo de característico de gestão.
Portugal, decorrente do seu Plano Estratégico Nacional para o desenvolvimento
rural e atendendo às orientações estratégicas comunitárias, desenvolveu o PDR 2020
(Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 2014-2020), que consiste num
instrumento estratégico e financeiro para os beneficiários acederem a incentivos,
através da submissão de candidaturas ao mesmo. Tem três objetivos estratégicos:
crescimento do valor acrescentado do sector agroflorestal e rentabilidade económica
da agricultura; promoção de uma gestão eficiente e proteção dos recursos; criação de
condições para a dinamização económica e social do espaço rural (GPP, 2014).
O PDR2020 pretende dinamizar a agricultura familiar e esta está associada a
pequenas explorações agrícolas, por vezes pouco especializadas, na maioria dos
casos caracterizadas pela pluriatividade e pelo plurirrendimento dos agregados
familiares, que apresentam baixos rendimentos (GPP, 2014).
Recentemente (novembro de 2017) a Comissão Europeia, numa comunicação
ao Parlamento Europeu sobre o “Futuro da Alimentação e da Agricultura”, referiu que a
“PAC tem que continuar a evoluir, mantendo a sua orientação para o mercado e o seu
apoio ao modelo de exploração agrícola familiar da UE em todas as regiões da União”
(Carvalho et al., 2018).

FCUP

11

Agricultura familiar na região Entre Douro e Minho – contribuição para uma melhor caracterização e
implementação da metodologia Lean na produção de alface

Em Portugal, de acordo com o Recenseamento Geral Agrícola de 2009,
encontram-se mais de 750 mil pessoas em explorações de base familiar, sendo estas
mais de 90 % do total das explorações agro-rurais, com uma área de SAU superior a
55% da área nacional e que produzem mais de 50 % da produção do país. A AF tem
uma elevada importância nos contextos: social, económico e ambiental do nosso País
(CNA, 2014a).
No 7º Congresso da CNA, em novembro de 2014, foi aprovada uma proposta do
Estatuto da Agricultura Familiar Portuguesa e, desde esse momento, foram encetados
vários esforços no sentido do seu reconhecimento pelo poder político.
Em 2017, através de uma ampla iniciativa, a CNA consegue, nos dias 23 e 24 de
junho, em Coimbra, realizar uma Conferência Nacional com a presença do Ministro da
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, e de várias
entidades ligadas ao setor agrícola. Este, na sua intervenção, salientou a importância
da agricultura familiar em Portugal, a qual representa mais de 90 % das explorações e
mais de 80 % do emprego na Agricultura, revelando um grande peso económico e
social, e anunciou a criação a curto prazo de uma Comissão Interministerial para
preparar um documento a discutir com a CNA e quatro outras entidades, com vista à
consagração legal do Estatuto da Agricultura Familiar Portuguesa (CNA, 2017).
Conforme dados do INE, em 2016, 6,1 % da população residente em Portugal
pertencia à agricultura familiar e sua representatividade era quase o dobro nos Açores
e ultrapassava essa percentagem na Madeira (Tabela 1).
Tabela 1 – Proporção da população agrícola familiar em Portugal por região agrária em 2016l (INE, 2017)

Localização
geográfica

Proporção da população AF na população residente

(região agrária)

Total

Produtor

Cônjuge

Outro familiar

Portugal

6,1 %

2,4%

1,7%

2%

Continente

5,8 %

2,3%

1,7%

1,8%

Açores

11,5%

4,5%

2,7%

4,3%

Madeira

13,8 %

4,5%

2,9%

6,3%

Para o INE, a mão de obra familiar é a principal fonte de trabalho na AF. Este
organismo caracteriza a população “mão de obra familiar” como sendo o conjunto de
pessoas que fazem parte do agregado doméstico do produtor, quer trabalhem ou não
na exploração, bem como os outros membros da família que, não pertencendo ao
agregado doméstico, participam regularmente nos trabalhos agrícolas da mesma.
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Segundo o Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas editado em 2017, em
2016 a população agrícola familiar era constituída por 627,8 mil indivíduos,
verificando-se que destes 38,6 % localizava-se no Norte e 34 % no Centro (Tabela 2).
Tabela 2 - População residente e população agrícola familiar por NUTSII (Instituto Nacional de Estatistica (INE), 2016)

NUTS II

Estimativa da população residente
(4º trimestre de 2016)

População agrícola

(103 nº)

%

(nº)

%

Portugal

10 294

100

627 825

100

Continente

9 796

95,2

564 670

89,9

Norte

3 577

34,8

242 479

38,6

Centro

2 244

21,8

213 519

34

AM Lisboa

2 818

27,4

11 753

1,9

Alentejo

715

6,9

71 583

11,4

Algarve

442

4,3

25 336

4

Açores

245

2,4

28 094

4,5

Madeira

254

2,5

35 061

5,6

Em 7 de agosto de 2018, após um processo de consulta pública, foi publicado o
Decreto-Lei nº 64/2018 que consagra o Estatuto da Agricultura Familiar. Segundo o
mesmo, em Portugal classificam-se como agricultura familiar cerca de 242,5 mil
explorações agrícolas, que representam 94 % do total das explorações, 54 % da
Superfície Agrícola Utilizada (SAU) e 80 % do trabalho total agrícola (DR, 2018).
O agricultor abrangido por este estatuto terá que ter mais de 18 anos, ter um
rendimento inferior ao quarto escalão do IRS, não ter mão de obra assalariada
superior à familiar, ser detentor de uma exploração agrícola (proprietário, rendeiro ou
usuário) e não pode receber mais de 5.000€ anuais da PAC. Estes agricultores terão
acesso prioritário aos fundos comunitários, a um regime simplificado de licenciamento
das unidades de produção ao nível da higiene e segurança alimentar e a outras
medidas específicas de apoio às atividades agrícolas. O governo espera com esta
medida abranger cerca de 100.000 agricultores (Costa, 2018).

3.2 Produção de alface
A cultura da alface (Lactuca sativa L.) ostenta uma grande representatividade
nas culturas no Litoral da Póvoa de Varzim, na região Entre Douro e Minho, em estufa
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e ao ar livre. No entanto, é possível produzir esta hortícola em qualquer ponto do país.
As principais zonas de produção situam-se na faixa litoral, devido à amenidade das
temperaturas e à proximidade de grandes centros populacionais. O Entre Douro e
Minho (Póvoa de Varzim e Esposende), Beira Litoral (Vagos, Mira), Oeste (Lourinhã e
Torres Vedras) e Algarve (Faro, Olhão e Silves) são as zonas mais representativas em
termos de área de produção (Disqual, 2018) (Fig.2).
.

Fig. 2- Produção de alface em Portugal (OMAIAA), 2011)

Esta hortícola, conhecida pelo homem há milénios, é originária da Europa e da
Ásia. Tem bastante valor comercial, seguindo de muito perto a batata e o tomate; é
cultivada por todo o mundo, nas zonas temperadas ao ar livre, e também em estufas
(OMAIAA, 2011).
Em Portugal, segundo os dados do INE, em 2016, a área total de hortícolas era
de 33.340 hectares (-3 %, face a 2015), registando a produção um ligeiro acréscimo
face a 2015 (+2 %). A couve repolho era a cultura que ocupava maior área (3 726
hectares) e maior produção. Quanto à cultura da alface, a produção decresceu entre
2014 e 2016 (INE, 2017) (Fig.3).
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Fig. 3- Produção das principais culturas hortícolas em Portugal

Em 2016, em Portugal, a área de cultura de alface e chicória era de 2.181
hectares e a produção anual era de 51.988 toneladas, verificando-se, nos anos de
2014 a 2016, uma redução da produção de alface, apesar da área em 2016 ter
aumentado. (FAOSTAT, 2018) (Fig.4).

Fig. 4- Área e produção de alface e chicória em Portugal de 2014 a 2016 (FAOSTAT, 2018)

A nível mundial, os maiores produtores de alface e chicória, em 2016, eram a
China, os Estados Unidos, a India, a Espanha e Itália (FAOSTAT, 2018)(Fig.5).
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Fig. 5- Os 10 maiores países produtores de alface e chicória a nível mundial (FAOSTAT, 2018)

A alface é uma planta herbácea, pertencente à família Asteracea, de ciclo anual,
com raiz aprumada e pouco desenvolvida, mais ou menos ramificada segundo o modo
de produção e tipo de solo. As folhas podem ser lisas ou frisadas, de forma
arredondada, lanceolada ou quase espatulada, com os bordos recortados ou não; a
cor varia entre o verde mais claro e o verde mais escuro, existindo cultivares
avermelhadas ou arroxeadas pela presença de antocianinas. Ao longo do seu
desenvolvimento vegetativo, as folhas dispõem-se de diferentes formas, inicialmente
em forma de roseta, podendo posteriormente formar ou não repolho, conforme as
cultivares. Na fase de repolhamento o caule é curto, com 2 a 5 cm, onde se inserem
cerca de 40 folhas. Após o repolhamento o caule desenvolve-se formando uma haste
floral ramificada, com cerca de 1 a 1,5 m de altura, com conjuntos de pequenas flores
amarelas hermafroditas, agrupadas em capítulos na extremidade (Disqual, 2018).
A alface é formada essencialmente por água (95 %), algumas fibras (1,5 %),
açúcares (0,9 %), minerais (0,7 %), proteínas (1,25 %), lípidos (0,2 %), vitaminas e
alguns ácidos orgânicos. O valor nutritivo é reduzido: 36 kJ (8,6 kcal) por 100 g de
parte comestível (Disqual, 2018).
Existem diversas cultivares de alface, com vários tamanhos, cores e formas, que
são rapidamente ultrapassadas por outras mais resistentes às doenças que vão
aparecendo nesta cultura. As mais comuns são dos tipos Bola de Manteiga, Batávias,
Romanas, Grasses ou Latinas, de folhas ou de cortar e as de caule ou alfaces
espargo. Em Portugal, as cultivares mais vulgares pertencem ao grupo Bola de
Manteiga, sendo que o cultivo de Batávias (de origem europeia) tem vindo a aumentar,
gradualmente (Disqual, 2018). A diversidade nas características morfológicas e
fisiológicas entre os vários tipos de alface determina diferenças significativas na
conservação pós colheita e no próprio maneio da planta (Henz & Suinaga, 2009).
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A duração do ciclo cultural (desde a sementeira até à colheita) é extremamente
variável, dependendo do tipo de alface e, sobretudo, da época de produção. Assim,
pode ir de cerca de um mês e meio no Verão, até próximo dos seis meses na cultura
de ar livre no Inverno (nas zonas do país em que tal é possível) (Disqual, 2018).
Os circuitos da cadeia de valor mais comuns na alface são os seguintes (Fig.6):

Fig. 6- Possíveis circuitos da cadeia de valor (OMAIAA, 2018)

3.3 Metodologia LEAN
As primeiras metodologias de organização de processos produtivos foram
formalizadas por Frederick Taylor e Frank Gilbreth, no século XIX - fomentava-se a
divisão do trabalho e o estudo dos movimentos dos trabalhadores (Action Consulting
Group, 2016).
No início do século XX, Henry Ford introduziu o método de produção em fluxo
contínuo, generalizando-se a produção em massa, em substituição da produção
artesanal de bens. Ford foi pioneiro na constituição de linhas de montagem com
postos de trabalho dedicados e normalizados. Nos anos 50, Taiichi Ohno, um
engenheiro nascido na China, procurou criar vantagens competitivas através da
otimização e melhoria dos processos de trabalho, desenvolvendo com muito sucesso
esta metodologia na Toyota, tendo a mesma ficado conhecida como TPS (Sistema de
Produção Toyota). Aplicou, para o efeito, várias técnicas, sendo uma delas o método
Kanban. A utilização do sistema Kanban permitia um controlo detalhado da produção,
com informações sobre quando, quanto e o que produzir (Action Consulting Group,
2016).
Contudo, foi em 1990 que o professor James. P. Womack, do MIT
(Massachusetts Institute of Tecnology), tornou a filosofia Lean mundialmente
conhecida, após a publicação do seu livro “A máquina que mudou o mundo”, escrito
em parceria com Daniel T. Jones e Daniel Roos. Nesse livro, detalha-se um estudo
baseado na indústria automobilística japonesa, principalmente na Toyota, em que o
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foco reside na redução dos tempos improdutivos e nos desperdícios em geral,
classificados em sete tipos: produção em excesso, inventário, esperas, processamento
excessivo, movimentação, transporte e produção de peças defeituosas (Womack et
al,1990).
Este sistema, o Lean Production, procura alcançar, em simultâneo, as vantagens
do sistema artesanal e as do sistema em massa, evitando o custo elevado do primeiro
e a rigidez do segundo, com utilização de menos esforço humano, redução do espaço
fabril e do investimento em ferramentas, baixando desta forma os custos associados à
produção (Womack et al, 1990).
O Lean Production evoluiu para uma filosofia de pensamento, o Lean Thinking,
que apresenta como princípios base (Womack & Jones, 2003)(Fig.7):
1 - Valor;
2 - Fluxo de Valor;
3 - Fluxo contínuo;
4 - Puxar (sistema Pull);
5 - Perfeição.

Fig. 7- Princípios Lean Thinking (Womack & Daniel T. Jones, 2003)

Princípio 1 – Especificar o valor. O valor só pode ser definido pelo cliente final;
este é o ponto de partida do Lean Thinking. Identifica o que os clientes querem e
aquilo pelo qual estão dispostos a pagar. Não adianta executar nada tecnicamente
perfeito se o cliente não o valoriza.
Princípio 2 – Identificar o fluxo do valor. As atividades de uma organização,
desde a conceção dos produtos até à sua entrega, devem ser identificadas, mapeadas
e classificadas com base no seu contributo para a criação de valor. Este esforço,
sempre que possível, deve incluir os próprios fornecedores. No caso das atividades
que não acrescentam valor para o cliente, tenta-se procurar formas de as eliminar.
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Sempre que tal não seja possível, estas devem ser normalizadas e reduzidas ao
mínimo necessário. Neste caso aplica-se uma ferramenta criada por Mike Rother e
Shook, em 1999: mapeamento da cadeia de valor (VSM).
Princípio 3 – Criar Fluxo. As etapas de um processo devem estar interligadas e
sincronizadas, para que haja fluxo entre si, minimizando as esperas e a criação de
lotes. Com a redução das atividades que não acrescentam valor, o processo deve
evoluir no sentido de se tornar o mais fluído possível. É aplicação do just-in-time (JIT)
e define-se como o sistema no qual a produção e a movimentação ocorrem à medida
que são necessárias.
Princípio 4- Puxar o fluxo. A produção Puxada (ou Pull Flow) indica que a
encomenda do cliente (interno ou externo) é o gatilho para iniciar o fluxo de valor e da
produção: produto certo, no momento certo e na quantidade certa. Assenta no sistema
just in time e no nivelamento da produção (conhecido como heijunka), reduzindo assim
os stocks ao mínimo indispensável. Foi criado um sistema de controlo para auxiliar
visualmente este processo, designado por Kanban.
Princípio 5 – Perfeição. A busca pela perfeição é alcançada através da
promoção de uma cultura de melhoria contínua, em que cada pessoa envolvida no
Fluxo de Valor deve identificar e propor melhorias no processo pelo qual é
responsável, de modo a reduzir ou eliminar completamente o desperdício. Ao realizar
os quatros princípios anteriores, a empresa estará a contribuir para a melhoria
contínua que está relacionada com o conceito Kaizen.
Taiichi Ohno, na sua experiência profissional e de aplicação do modelo Lean,
encontrou três obstáculos na aplicação do TPS. Estes foram designados por três MU:
Muda, Mura e Muri.
Segundo (Ohno,1988), a insuficiência de padronização e racionalização cria
desperdício (Muda), inconsistência (Mura) e irracionalidade (Muri) em procedimentos e
horas de trabalho que, eventualmente, levam à produção de produtos defeituosos.
Ainda nesta abordagem dos três MU, Pinto (2009) refere que a identificação dos
desperdícios tem como objetivo chegar a uma condição onde a capacidade e a carga
sejam iguais. Nas empresas existem processos, materiais, pessoas e tecnologia para
produzir a quantidade certa do produto/serviço que foi solicitado, para entrega a tempo
ao cliente. As situações onde há desequilíbrio entre a carga e a capacidade resultam
em perdas para a empresa. Para a gestão empresarial japonesa, isto é assim
expresso em termos de muda, mura e muri. Estes três vocábulos Japoneses
significam sucintamente o seguinte:
MURA (o que é variável, refere-se às irregularidades ou às inconsistências). A
variação das solicitações de um processo ou de uma operação, impede a criação de
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uma base estável. Esta variabilidade dá origem à dificuldade de planear e de organizar
recursos, provocando períodos sobrecarga de pessoas e máquinas, muitas vezes até
ao seu limite A implementação de contratos JIT com fornecedores, por exemplo,
poderá contribuir para suavizar as variações das entregas, assim como a
contratualização de encomendas de clientes poderá suavizar as variações nas
encomendas que chegam.
MURI (o que é irracional, manifesta-se através do excesso ou da escassez) – A
uniformização do trabalho (garantindo que todos seguem o mesmo procedimento,
tornando os processos mais previsíveis, estáveis e controláveis) é uma ferramenta
básica para a redução da variabilidade, ajudando no planeamento e na organização
dos recursos e diminuindo períodos de sobrecarga de pessoas e máquinas, muitas
vezes até ao seu limite. Por outro lado, também é importante um plano eficaz de
manutenção de máquinas, a polivalência dos recursos humanos e a simplificação de
produtos e de processos, reduzindo, por exemplo, as opções de personalização
disponíveis para o cliente e as exceções ao processo.
MUDA (refere-se ao desperdício) – Tudo o que não acrescenta valor é
desperdício e, como tal, deve ser reduzido ou eliminado. Por outras palavras,
desperdício refere-se aos esforços que são realizados para obter componentes do
produto e/ou serviço que o cliente não estará disposto a pagar, tais como:
- Produção em excesso: produzir mais do que o cliente pediu (internamente ou
externamente), produzir antes do momento certo, produzir mais rápido que o cliente
consome ou produzir mais informação que o cliente precisa, antecipando-se até;
- Stock: acumulação de matéria-prima, de componentes, de produto acabado ou
de produto em curso que não está a fluir pelo processo dada, por exemplo, a
indisponibilidade de uma máquina ou porque uma encomenda que foi prevista nunca
chegou a ser colocada;
- Transporte: movimentação desnecessária de materiais entre as etapas do
processo;
- Espera: refere-se ao tempo ocioso de um recurso enquanto aguarda que uma
operação precedente termine ou que lhe seja fornecido o material ou a informação
necessária para dar início à sua tarefa;
- Movimento: movimentações evitáveis do pessoal, como por exemplo procurar
materiais, ferramentas ou informação que deveria estar imediatamente ao seu dispor;
- Processo: atividades que não são valorizadas pelo cliente, como reembalar,
inspecionar, aquecer ou arrefecer peças entre operações produtivas;
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- Não qualidade: existe quando um produto ou serviço não cumpre as
especificações ou quando não está de acordo com as exigências do cliente.(Pinto,
2009) (Fig. 8).

Fig. 8- Os três MU de Lean (Ingrande, 2016)

Existem várias ferramentas de implementação do Lean tais como (Rother &
Shook, 1999):
- VSM – Mapeamento do Fluxo de Valor, que consiste na identificação de todas
as atividades que ocorrem desde que o pedido é efetuado pelo cliente até à sua
entrega;
- Kanban - com a aplicação desta técnica, o material em processo é limitado e
controlado pelo número de cartões em circulação, as necessidades de reposição são
identificadas visualmente e a burocracia é eliminada. Além disso, permite um controlo
detalhado da produção com informações sobre quando, quanto e o que produzir;
- Kaizen - corresponde aos esforços de melhoria contínua, executados por
todos, sendo que o seu foco central é a procura da eliminação dos desperdícios;
- 5S’s - diz respeito a um conjunto de práticas que procuram a redução do
desperdício e a melhoria do desempenho dos processos e das pessoas, através de
uma abordagem simples, no sentido de atingir as condições ótimas do local de
trabalho (ordenados, organizados e arrumados) e correspondem a atividades com
nomes iniciados com a letra S. São estas: Seiri (sort - classificar); Seiton (set in orderorganizar); Seiso (shine - limpar), Seiketsu (standardize - normalizar) e Shitsuke
(sustain - disciplinar). Este instrumento Lean motiva os colaboradores a melhorar o
seu local de trabalho e facilita o esforço de redução de desperdícios. O envolvimento
dos colaboradores é grande e o retorno da sua aplicação é muito visível.
Um sexto S é cada vez mais referido pelas empresas, para se juntar à lista
anterior: o “ S “ de segurança (safety), que deverá estar presente em qualquer
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atividade de uma empresa e que está associada às práticas referidas anteriormente
(Fig. 9).

Fig. 9- Os seis (5+1) Ss (The Box Maker, 2016)

Existem muitas outras ferramentas, de vários níveis, para aplicação da
metodologia Lean. No entanto, foram descritas as que terão aplicação no âmbito deste
trabalho.
A filosofia Lean tem sido utilizada em vários setores de atividade económica,
onde se procura, através dos seus princípios, reduzir o desperdício, melhorar a
eficiência e aumentar a produtividade, mas focando como o seu principal objetivo
identificar o que é valor para o cliente. Contudo, no setor agrícola, tanto quanto se
sabe, esta prática não tem sido muito utilizada, estando relatadas algumas
experiências preliminares a seguir apresentadas.
Ben Hartman (2015) explica como tentou aplicar esta metodologia na sua
exploração em Indiana, Estados Unidos da América, com cerca de 4 ha, onde
produzia hortícolas: Este acreditava que os agricultores trabalhavam muito e que era
possível, com a aplicação da metodologia Lean, reduzir o esforço desperdiçado em
tarefas que não acrescentavam valor ao produto final, aumentar a eficiência,
maximizar o lucro com menos trabalho e usufruir de uma vida mais satisfatória.
Era possível, na agricultura, aplicar os 5 princípios do Lean:
1 - Perceber exatamente o que os clientes valorizam - não apenas os produtos,
mas também a apresentação, o tempo de entrega e a embalagem (Valor);
2 - Identificar o fluxo de valor para cada produto - as etapas do processo que
criam valor (Fluxo de valor);
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3 - Executar o fluxo de valor sem interrupção - remover o desperdício (Fluxo
continuo);
4 - Não produzir mais do que o cliente precisa, para não criar stocks (Puxar);
5 - Perseguir a perfeição (melhoria contínua) e respeitar os trabalhadores aproveitar a sabedoria coletiva (Perfeição).
É explicado que é possível utilizar o Kaizen e os 5 S`s de Lean, com o objetivo
de reduzir o desperdício.
A ideia é eliminar o lixo físico e o desperdício que se encontram no local de
trabalho, porque isso gera custos e ocupa espaço.
É importante normalizar para ordenar, manter limpo e organizar o local de
trabalho com mais eficácia (uma fotografia de como este deve estar estruturado,
segundo este autor, é mais eficaz do que uma lista de verificação ou mil palavras).
Esta organização melhora o ambiente de trabalho, causa menos distração e torna as
pessoas mais felizes na realização das suas tarefas.
O autor encontrou dois tipos principais de desperdícios na sua exploração, em
conformidade com a filosofia Lean:
1- As tarefas que são necessárias, mas que não acrescentam valor real;
2- Desperdício puro.
O de resolução mais problemática é o de tipo 1. Por exemplo, tirar ervas
daninhas é uma atividade que não acrescenta valor, mas é necessária e não pode ser
entendida como algo que não se concretizou bem anteriormente (ou seja, estas
aparecem, mas não são resultado de uma má execução de uma tarefa).
Dado que a agricultura inclui outras funções além da económica, a aplicação do
Lean na agricultura não pode ser pensada apenas na perspetiva do lucro. A terra, as
pessoas e os animais, para além de tudo o que envolve este método, podem funcionar
de forma muito positiva, eliminando o desaproveitamento de alimentos, fomentando os
produtos alimentares locais, produzindo bons alimentos e reduzindo o desperdício
agrícola (Hartman,2015).
Foi discutido outro trabalho, relatado no 1º Simpósio Luso-Brasileiro sobre
Modelos e Práticas de Sustentabilidade, da Faculdade de Ciências e Tecnologia
Universidade Nova de Lisboa, que decorreu em Portugal nos dias 11 e 12 de julho de
2016 e que se referia também à aplicação desta filosofia, numa propriedade na região
de Parelheiros-Igreja Messânica - Solo Sagrado. Nesse artigo pretendeu-se
demonstrar o potencial desta filosofia no alcance de objetivos como a melhoria da
competitividade em pequenas explorações agrícolas (Mancini et al, 2016).
Nesse estudo foi escolhido um pequeno produtor familiar cuja principal atividade
era a produção de alface, a qual foi exaustivamente analisada. Começaram, assim,
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por perceber, junto do principal cliente deste produtor (um restaurante), como eram
efetuadas as encomendas e o que representava valor para o mesmo. Seguidamente,
visitaram a exploração agrícola, acompanharam a produção da alface em diferentes
fases e após algumas informações solicitadas ao produtor, elaboraram o Mapeamento
do Fluxo de Valor deste produto. Neste mapeamento identificaram-se as atividades
que agregavam valor, as que não agregavam valor, mas eram necessárias e as que
não agregavam valor. Após a análise desta ferramenta, utilizada no Lean, e partindo
do princípio que o produtor só deve produzir o que é solicitado pelo seu cliente, foi
elaborado um novo Mapeamento do Fluxo de Valor, onde se eliminaram os
desperdícios puros (atividades que não acrescentavam valor) e se sugeriram algumas
alterações ao processo, de forma a torna-lo mais simples e continuo. Esta ferramenta
também foi útil para a identificação de algumas potenciais melhorias no mesmo. No
final concluíram que a aplicação da filosofia Lean na agricultura tem um grande
potencial e pode trazer vantagens competitivas às pequenas explorações agrícolas
(Mancini et al. 2016).
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4. Material e métodos
4.1. Elaboração do questionário
Os questionários são instrumentos de auto registo utilizados para transformar em
dados a informação transmitida diretamente por uma pessoa. São, assim, ferramentas
destinadas a coletar informação ou conhecimento que uma pessoa detém. Também se
destinam a conhecer os valores, preferências, atitudes ou crenças do entrevistado ou
ainda as suas experiências passadas ou atuais (Tuckman et al., 2005). Os
questionários podem recorrer a respostas estruturadas ou não estruturadas. No caso
das respostas estruturadas, utiliza-se frequentemente uma escala, através da qual o
entrevistado revela o seu grau de concordância ou discordância face a uma dada
afirmação proposta. Neste trabalho foi aplicada a escala de Likert em 5 pontos para
medir o rendimento do agregado familiar, a percentagem do rendimento que vem da
agricultura familiar, qual a percentagem de produção que é vendida e o estado geral
de saúde do agricultor entrevistado e do seu cônjuge. Em relação à pergunta sobre o
que pensa sobre os pesticidas aplicou-se a escala de Likert em quatro pontos (Anexo
I).
Este trabalho está integrado num projeto de Investigação e Desenvolvimento
designado “Pontes entre a agricultura familiar e a agricultura biológica” (financiado
pela Caixa Geral de Depósitos) e os questionários foram realizados no âmbito do
mesmo. Todas as tarefas foram desenvolvidas e coordenadas pela equipa do Instituto
Politécnico de Viseu (IPV), com a colaboração de entidades nacionais e internacionais
e também com a participação da Universidade do Porto e da Associação de
Desenvolvimento do Dão, Lafões e Alto Paiva (ADDLAP), Assim, foi definida a técnica
e a forma de elaborar um questionário simplificado, a implementar para averiguação
dos procedimentos técnicos e tecnológicos adotados neste tipo de agricultura. A
validação deste questionário, com perguntas maioritariamente fechadas, algumas com
a forma de checklist de resposta múltipla, atravessou diversas fases, de modo a que
fossem selecionadas as perguntas que permitissem recolher o maior número de
dados, de forma objetiva, para o presente trabalho (Costa et al., 2016):
Fase 1 - Inicialmente, a checklist foi elaborada de acordo com o itinerário técnico
adotado em explorações de agricultura biológica e em informação presente em
documentos técnicos e científicos.
Fase 2 - Reunião com o grupo focal de Viseu, na Escola Superior Agrária do
Instituto Politécnico de Viseu, em 19.06.2017, para análise da checklist, com a
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presença de todos os elementos, selecionados de acordo com a proximidade da sua
atividade profissional com os agricultores familiares ou outros pequenos agricultores
(agricultores urbanos, novos agricultores) e, quando possível, com conhecimentos ou
práticas acerca do modus operandi da agricultura biológica. A constituição dos grupos
foi intencionalmente construída em termos de género, escolaridade e idade, sendo
ainda alguns dos participantes escolhidos por serem conhecedores do panorama de
incentivos da agricultura biológica em Portugal.
Auscultaram-se opiniões, discutiram-se as alterações que se deveriam operar e
registaram-se, no final da reunião, as mesmas, para mais tarde alterar e otimizar a
checklist.
Fase 3 - Reunião com o grupo focal em Vairão, no Campus da Faculdade de
Ciências da Universidade do Porto, em 04.07.2017,com a mesma finalidade do que já
havia sido feito em Viseu.
Fase 4 - Seguiram-se várias reuniões, com a equipa deste projeto, onde foram
discutidas as sugestões dos grupos focais e os ajustamentos a realizar ao
questionário. Em dezembro, realizou-se a última reunião, anterior à implementação do
questionário, para a discussão e aprovação da checklist final, tendo esta terminado na
versão 14, com o questionário dividido da seguinte forma (anexo I):
1ª Parte - Caracterização sociodemográfica do produtor e família;
2ª Parte - Características da exploração agrícola;
3ª Parte - Práticas culturais – diversidade de culturas;
4ª Parte – Agricultura Biológica – nível de conhecimento do inquirido;
5ª Parte – Riscos e saúde - avaliação da existência de problemas de saúde
referentes ao agricultor e cônjuge;
6ª Parte – Avaliação da situação de resposta ao questionário
Seguiu-se a aplicação do questionário (em modo teste) por todos os membros
da equipa do projeto, em Felgueiras, dinamizada pela associação de desenvolvimento
local - Associação de Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa, de modo a aferir
cada um dos temas abordados e percecionar e uniformizar a metodologia de
abordagem ao inquirido e de aplicação do mesmo.

4.2. Implementação do questionário
Após a validação do questionário decorreu a sua aplicação, tendo-se definido e
identificado, previamente, o público-alvo, a dimensão da amostra e os locais de
implementação.
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Para a seleção dos agricultores recorreu-se ao apoio dos GAL (Grupos de Ação
Local) assim como de associações de agricultores, cooperativas, uma vez que estas
instituições apresentam uma ligação mais próxima do público-alvo. Foi também
solicitada a envolvência das juntas de freguesia para ajudar no contacto direto com os
agricultores, respeitando os requisitos pré-definidos, no sentido de alcançar uma maior
participação na resposta ao questionário.
O preenchimento dos inquéritos decorreu sob a forma de entrevista pessoal pois,
atendendo à extensão do inquérito, este método pareceu ser o mais adequado para a
recolha dos dados. Antes da sua aplicação cada agricultor foi informado que o
questionário era anónimo, confidencial e que a resposta a cada pergunta era
facultativa.
A fim de permitir a análise estatística, a amostra de inquiridos deverá assumir
uma dimensão mínima, para garantir a sua significância e representatividade, que
neste trabalho foi considerada 75 inquéritos, a serem implementados no Litoral Norte
de Portugal, a titulares de explorações agrícolas que daí extraíssem algum rendimento
e cuja mão de obra usada fosse maioritariamente familiar, no âmbito do projeto.
“Pontes entre agricultura familiar e a agricultura Biológica”.
Foram, na totalidade e para o projeto, realizados questionários na zona Cento e
Norte de Portugal Continental: 9 em Aveiro, 34 em Viseu e 86 no Litoral Norte
(Felgueiras, Penafiel, Lousada, Celorico de Basto e Póvoa de Varzim), num total de
129 inquéritos
Para este estudo consideram-se os inquéritos do Litoral Norte, realizados entre
dezembro de 2017 e julho de 2018.

4.3. Tratamento estatístico dos dados dos inquéritos
Os dados dos inquéritos tratados neste trabalho incidiram, na sua maioria, sobre
a caraterização sociodemográfica do produtor e família e a caraterização da
exploração.
Foi realizada uma análise exploratória dos dados recolhidos, com recurso ao
software IBM SPSS Statistics, Version 24.0 e ao Microsoft Office Excel 2013. Como
ponto de partida, todas as variáveis foram codificadas, procedendo-se em seguida à
análise descritiva utilizando o SPSS, com o objetivo de perceber os dados obtidos e
permitir uma leitura clara e objetiva dos mesmos. Posto isto, os dados foram tratados
através da utilização de procedimentos estatísticos simples e univariados, tais como
os quadros de distribuição de frequências (absolutas e relativas), frequências
cruzadas, representação gráfica das frequências e cálculo da média, desvio-padrão,
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mediana, moda, mínimo e máximo, quando justificado. Com o objetivo de verificar a
existência de relações de dependência recorreu-se à análise bivariada e à utilização
da estatística inferencial através de testes não paramétricos. Foram utilizados os
Testes de Qui-Quadrado de Pearson, de KrusKal-Wallis e de McNemar e foi calculado
o coeficiente de correlação de Spearman.
O nível de significância estatístico aplicado nos testes foi 5 %, isto é, se o valor
de p for igual ou inferior a 5 % rejeita-se a hipótese nula e considera-se que a
diferença é estatisticamente significativa.

4.4. Elaboração do itinerário técnico da alface em estufa
A cultura da alface (Lactuca sativa L.) foi selecionada para este trabalho por
apresentar uma forte representatividade no Litoral da Póvoa de Varzim, na região
entre Douro e Minho, como cultura em estufa, no inverno, e ao ar livre, na primaveraverão.
Na sequência da pesquisa realizada sobre conceitos da filosofia Lean, e com
base nas poucas experiências que se conhecem da sua aplicação na agricultura, foi
preparado um guião de observação que foi aplicado em duas explorações de
produção de alface.
O guião foi preparado com questões a colocar aos produtores, com a ajuda de
um especialista na área do Lean, que permitisse recolher o maior número de dados,
com o objetivo de caraterizar cada uma das explorações de forma objetiva e tornar
possível o mapeamento da cadeia de valor desta cultura.
Foram selecionados dois agricultores, um com produção em estufa, para o
período de inverno e outro com produção ao ar livre, para o período de verão. No
entanto, ambos os produtores produzem alface durante todo o ano. Optou-se por dois
produtores diferentes para uma melhor caraterização do tipo de mão de obra e da
forma de comercialização do produto.
Os dois agricultores, selecionados para a implementação da metodologia Lean,
são titulares de explorações agrícolas, na zona de Estela, Póvoa de Varzim, e
dedicam-se à produção de hortícolas. As suas explorações estão inseridas no conceito
de agricultura familiar, em que o rendimento do agregado familiar provém da atividade
agrícola desenvolvida e a mão de obra é predominantemente familiar.
Após a fase de discussão e validação das perguntas do guião, da seleção da
zona de implementação, da cultura a ser observada e da escolha dos agricultores, foi
implementado o guião de observação propriamente dito.
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Para cada local onde foi instalada a cultura, o processo iniciou-se com as
apresentações e após esta fase, foram colocadas as perguntas do guião e registadas
as respostas sobre o principal cliente dos produtores (Anexo II).
Este guião foi importante para conhecer quem era (para cada um) o seu cliente
mais representativo, que tipo de cliente (cooperativa, associação, empresa particular,
mercado abastecedor, mercado local, etc.), que tipo de contrato existia entre as
partes, o que lhe vendia, com que frequência, a que distância ficava, como eram
programadas as entregas, como eram negociadas, se eram cumpridos os prazos, se
havia ou não penalizações para os incumprimentos (do lado do cliente), como eram
negociadas as vendas, quem o fazia e o tempo consumido com este processo. Foi
também abordada a questão do preço, a quantidade vendida, em média, por ano, e se
este item influenciava o preço.
Nesta visita os agricultores descriminaram todas as parcelas atuais da sua
exploração, por números, áreas, nomes, existência de cobertura ou não na parcela (se
a cultura atual estava em estufa ou ao ar livre), cultura atual, anterior, anterior da
anterior e anterior da anterior da anterior (para ajudar a oter a perceção se havia
rotação de culturas e se a alface era a cultura mais representada ao longo dos dois
últimos anos), pessoas que trabalhavam nas mesmas, seguindo as perguntas do
guião sobre a Caracterização da Exploração (Anexo III).
Por fim, elegeu-se uma parcela da exploração de cada produtor para aplicar o
guião de questões sobre a Cultura da Alface e registar a informação obtida (Anexo IV).
Este guião estava dividido em várias partes:
- Identificação da parcela (nome, área, data de plantação e estado de
desenvolvimento da alface, dado pelo número de folhas);
- Preparação do terreno antes de iniciar a cultura (desinfeção do solo,
solarização, fertilização, mobilizações, cobertura com plástico e tempos de cada
operação);
- Plantação (faz-se ou não viveiro, como vêm as plantas, quanto tempo demora a
plantar);
- Rega (origem da rega, tipo de rega, frequência da rega e tempos de cada
operação);
- Proteção da Cultura (quem faz a estimativa do risco, como se faz, quem decide
tratar, quantos tratamentos se fazem o tempo associado a estas operações);
- Colheita (quantas vezes, quanto tempo);
- Embalamento (quanto tempo, outras operações ligadas ao embalamento e
formato da embalagem);
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- Localização das máquinas e ferramentas (distância a que estavam as
máquinas, ferramentas, EPI’S e depósitos do lixo do local da plantação);
- Mercado (que tempo dedica a vender, a arranjar clientes, levar o produto e a
cobrar).

4.5. Observação (LEAN)
O agricultor selecionado para a implementação da metodologia Lean na cultura
em estufa era proprietário de uma exploração agrícola com 1,5 ha e a mão de obra
existente era proveniente do mesmo e da sua esposa.
A observação da cultura de inverno incidiu sobre uma estufa de 600 m2, que
fazia parte de uma parcela com o nome de Liuta (Fig.10).

Fig. 10- Parcela da exploração com o nome de Liuta onde incidiu o estudo da produção de alface em estufa (Fonte:
Proprietário da exploração)

O produtor vendia 80% da sua produção de alface para um só cliente (estação
hortícola), que se localizava em Estela, a cerca de 1 km da exploração e que recebia
toda a produção à consignação. Só no final de cada semana o produtor tinha
conhecimento do preço da alface que entregou. O cliente comercializava vários
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produtos hortícolas, mas, quanto à alface, era, essencialmente, a alface lisa, frisada e
roxa.
O produtor dava início a todo processo com a comunicação ao seu cliente de
que ia preparar o terreno para a plantação de alface, quantos pés ia plantar e em que
data estava previsto o início da colheita. Atendendo a que o produtor conhecia as
condições do seu solo, através de análises que ia realizando, e também baseado na
sua experiência, escolhia as variedades que mais se adaptavam às caraterísticas do
terreno e do clima, aceitando, no entanto, sugestões efetuadas pelo cliente.
As variedades mais utilizadas pelo agricultor eram as lisas e as frisadas; porém,
o cliente podia solicitar que fossem produzidas também variedades roxas, em
determinada área. Se o produtor aceitasse, o cliente também se responsabilizava pelo
seu escoamento. Neste caso, após a comunicação ao cliente, o produtor preparou o
terreno, utilizando um escarificador, seguido de fresagem e fertilização de fundo com
estrume orgânico e cobertura do solo com plástico preto.
No dia 13/11/2017 iniciou a plantação de 7.000 plantas de alface, em mote, nos
600 m2, em estufa, na subparcela n.º 1, pertencente à parcela com o nome de Liuta.
A colheita iniciou-se no dia 24/01/2018 (Fig.11).

Fig. 11- Colheita de alface na estufa

O produtor da cultura ao ar livre é detentor de uma exploração agrícola com
cerca de 2,35 ha (Fig.12) e a mão de obra existente provém do agricultor, da mãe
(como sua funcionária a tempo inteiro) e do avô (reformado).
.

FCUP

31

Agricultura familiar na região Entre Douro e Minho – contribuição para uma melhor caracterização e
implementação da metodologia Lean na produção de alface

Fig. 12 – Parcela da exploração com o nome de Poços onde incidiu o estudo da produção de alface ao ar livre (Fonte:
Proprietário da exploração)

A observação da cultura de verão incidiu sobre parte de uma parcela, com a
área total de 5.900 m2, designada Poças ou Leira da Paranha, onde foram cultivados
1.500 m2 de alface, ao ar livre (Fig.13).

Fig. 13- Plantação da alface ao ar livre

A alface tinha um peso de 80 % do que era produzido nesta exploração e era
toda vendida para um só cliente, uma empresa de quem o produtor era acionista e que
se localizava na Estela, a cerca de 3 km de distância. Esta empresa comercializava
toda a gama de frutas e produtos hortícolas, exceto batatas.
Este agricultor era quem selecionava as variedades de alface que ia produzir e
em que altura, em função das características do solo e do clima. Assim, na parcela
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observada foram plantadas as variedades lisas, frisadas e roxas. O processo iniciouse com a comunicação ao cliente do início da plantação e da previsão de colheita.
Seguiu-se a fresagem do terreno e adubação de fundo (com estrume, azoto, fósforo e
potássio) nos1.500 m2 e a cobertura dos talhões com plástico preto. A plantação foi
realizada faseadamente, por talhões, de cerca de 200 m2 cada, para que a colheita
fosse também faseada.
No dia 21/06/2018 foi plantado um talhão, com 1850 plantas de alface, em mote
e iniciada a colheita do mesmo no dia 24/07/2018 (Fig.14).

Fig. 14-Colheita de alface ao ar livre
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5. Resultados e discussão
5.1. Resultados e discussão dos inquéritos
A amostra deste estudo por inquéritos foi constituída por 85 agricultores, com
idades compreendidas entre os 32 anos e os 90 anos, com média próxima de 60 anos,
com um desvio padrão de 12, sendo a moda de 62 e mediana de 59 anos (Tabela 3).
Tabela 3 - Estatística descritiva relativa à idade dos agricultores

Idade
(anos)

Média

Desvio
Padrão

Mediana

Moda

Mínimo

Máximo

60

12

59

62

32

90

O assento de lavoura de todos os inquiridos localizou-se na região de Entre o
Douro e Minho, mais concretamente na NUTSIII – Área Metropolitana do Porto e
Tâmega e Sousa (Fig.15). Os concelhos do assento de lavoura dos inquiridos foram
assinalados a vermelho.

Fig. 15- Mapa da NUT III da zona Norte de Portugal, com concelhos dos assentos da lavoura (Pêgo & Morgado, 2017)
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Nos pontos 5.1.1 e 5.1.2 serão descritos com mais pormenor os resultados
relativamente ao perfil sociodemográfico (sexo, escolaridade, classe etária, dimensão
do agregado familiar, formação profissional agrícola, agricultor a tempo inteiro e
atividade aberta nas finanças) dos inquiridos e caraterização das suas explorações
(titularidade, área, tipo de mão de obra, concelho do assento da lavoura, aplicação de
pesticidas, registo de pesticidas, presença de trator).
Sempre que existissem dados ou que essa informação fosse importante para a
caraterização da região Entre Douro e Minho houve a preocupação de os comparar
com os dados do último Recenseamento Geral Agrícola (2009). No caso de não
existirem para o EDM, comparou-se com os dados a nível nacional. Optou-se pelo
RGA e não pelos inquéritos às explorações agrícolas, com informação mais recente,
por o primeiro apresentar maior informação sobre a zona onde incidiram os inquéritos,
para os dados analisados. Para a análise da área de exploração dos concelhos do
assento da lavoura recorreu-se aos dados disponibilizados pelo portal PORDATA.

5.1.1 Perfil sociodemográfico
Da análise dos inquéritos verificou-se o predomínio do sexo masculino (73%) e
observou-se que a maioria dos inquiridos (53%) estava na faixa etária entre os 45 e os
65 anos (Tabela 4). Por outro lado, apenas 2 % dos 85 agricultores tinham idade
inferior a 35 anos. A escolaridade predominante era a primária, com 56%, e constatouse que 72% tinham algum tipo de formação profissional agrícola. Quanto ao agregado
familiar, na maioria dos casos (52%), era composto até 2 pessoas. Também se apurou
que 80% dos inquiridos eram agricultores a tempo inteiro e 68% estavam coletados
como agricultor na Autoridade Fiscal (Tabela 4).
Constatou-se que a faixa etária acima dos 65 anos constitui 34 % da amostra,
valor que é menor que no recenseamento agrícola de 2009 para a Região (Tabela 4).
No RGA de 2009 era referido que todos os produtores tinham tempo de
atividade na exploração, nem que fosse em tarefas de gestão, mas isso não
significava que tivessem atividade aberta nas finanças, conforme foi definido na
amostra. No entanto, apenas 21% dos produtores agrícolas portugueses declararam
trabalhar a tempo inteiro (Tabela 4).
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Tabela 4- Perfil sociodemográfico dos inquiridos e do RGA de 2009 (Instituto Nacional de Estatistica (INE), 2011)

Para aprofundar esta análise procedeu-se a um cruzamento entre três varáveis:
sexo, classe etária e escolaridade, do produtor. Como o RGA de 2009 não
apresentava valores a nível do EDM para as classes etárias por nível de instrução do
produtor, comparou-se com os dados da população agrícola (e não do produtor) a
nível nacional, onde estes apresentavam comportamentos semelhantes a nível de
percentagem (Tabela 5).
Na amostra, no nível básico foram incluídos a primária, 1º,2º e 3º ciclos com o
objetivo de efetuar a comparação com os dados do RGA. Assim, através deste estudo,
foi possível verificar que, para os agricultores até aos 35 anos, não existia
analfabetismo na amostra mas, em contrapartida, também não existiam agricultores
nesta faixa etária com ensino superior. O analfabetismo estava presente nos
agricultores com mais de 35 anos. Por outro lado, era muito pouco expressivo o
número de indivíduos com formação superior (inclui os bacharéis, licenciados,
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mestrados e doutorados), sendo de realçar que os casos presentes se encontraram
nas faixas acima dos 45.
No RGA de 2009, mais de 1/3 dos produtores agrícolas com menos de 35 anos
completaram o ensino secundário ou superior. Em contrapartida, o analfabetismo nos
produtores com mais de 65 anos era uma realidade ainda muito presente (Tabela 5).
Tabela 5 – Frequência de produtores agrícolas segundo o sexo, a classe etária e o nível de instrução na amostra e no
RGA de 2009 (Instituto Nacional de Estatistica (INE), 2011)

O perfil sociodemográfico dos inquiridos estava, na maioria dos casos,
concordante com os dados do último RGA para a Região Entre Douro e Minho, exceto
no que dizia respeito às habilitações e ao sexo. Observaram-se, em 2009 (RGA),
agricultores com menos de 35 anos analfabetos e do sexo feminino, enquanto que na
amostra, nesta faixa etária todos tinham mais do que o ensino básico e eram do sexo
masculino. Registou-se uma diferença significativa entre a amostra e o RGA na faixa
etária dos 45 aos 65 anos no nível de instrução - ensino superior.

5.1.2 Caracterização da exploração
Dos 85 agricultores entrevistados, cerca de 74 % tinham explorações próprias,
em que a totalidade da área agrícola que exploravam resultou de uma compra,
herança ou das duas situações (Fig. 16). Também se constatou que 14 % dos
inquiridos adquiriram a titularidade da exploração através do arrendamento, isto é,
toda a área agrícola que exploravam pertencia a terceiros. O arrendamento podia
derivar de um contrato verbal ou escrito (contrato de comodato, cedência,
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arrendamento ou outro tipo de formalidade) e o seu pagamento podia ser realizado em
dinheiro ou espécie, mas esta diferenciação não foi quantificada. Os restantes 12 % a
que correspondem os “Outra” são os casos em que a totalidade da exploração
agrícola não era 100% própria ou arrendada (Fig.16).

12%
14%

74%

Própria

Arrendada

Outra

Fig. 16 – Tipo de exploração de acordo com a amostra

Dirigindo a análise ao número de hectares que os agricultores em estudo
referiram explorar, verificou-se que esta variava entre um mínimo de 0,004 ha (40 m2)
e um máximo de 30 ha, sendo a média cerca de 4,529 ha, com um desvio padrão de
5,653, moda de 3 e mediana de 2,5 ha (Tabela 6).
Tabela 6 - Estatística descritiva do nº de hectares explorado pelos agricultores do estudo

Para poder comparar os dados com o PORDATA dividiu-se a amostra em 6
classes de área. Tendo em conta estas classes, verificou-se que predominava a área
entre 1 e 2 ha, com 29 % de expressividade e que apenas existiam 2 % de
explorações com mais de 20 ha. Por outro lado, o número de explorações com áreas
entre os 2 e os 5 ha era o mesmo que as explorações com áreas superiores a 5 e
menor ou igual a 10 ha, ou seja, 24 % (Fig.17).
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2%
7%

14%

24%
29%
24%

<1

1a2

>2 a 5

>5 a 10

>10 a 20

> 20

Fig. 17 – Área das explorações dos agricultores inquiridos no estudo (ha)

Para verificar como estavam distribuídas as áreas em função dos concelhos dos
assentos da lavoura, recorreu-se à análise do cruzamento de dados entre estas duas
variáveis e de seguida efetuou-se a comparação com os dados do PORDATA para o
Censos de 2009. Para efetuar essa comparação optou-se por construir o gráfico com
áreas divididas em classes mais abrangentes, conforme a informação disponibilizada
pelo Censos de 2009 do PORDATA. Verificou-se, para esta nova reorganização dos
dados, que a área predominante era entre 1 e 5 hectares, para a amostra (49%) e

%

para o PORDATA (61%) (Fig.18).

70
60
50
40
30
20
10
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< 1 ha

1 a < 5 ha
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5 a < 20 ha

≥ 20 ha

PORDATA

Fig. 18 – Comparação entre os dados da amostra e Censos de 2009 por área de exploração (PORDATA, 2015)

Pelo cruzamento das variáveis, constatou-se que a área das explorações
predominante (1 a 5 ha) concentrava-se no concelho de Penafiel, na amostra (44%) e
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em Celorico de Basto, no Censos (29%). Os concelhos onde prevaleciam as parcelas
com maior dimensão estavam localizadas em Lousada e Penafiel, na amostra (50%,
cada) e Póvoa de Varzim (47%) no Censos. Por sua vez, as mais pequenas estavam
concentradas em Penafiel, na amostra (58%) e no Censos (29%) (Tabela 7).

Tabela 7 – Comparação das áreas do concelho da amostra com o PORDATA (PORDATA, 2015)

Comparando o local da residência com o assento da lavoura, 14% dos
agricultores, quando questionados sobre este assunto, responderam que não coincidia
(Fig.19).

14%

86%

Sim

Não

Fig. 19 - Distribuição dos agricultores da amostra de no que se refere ao local de residência ser o mesmo do assento
da lavoura

Em relação à mão de obra, observou-se que, em 51% das explorações,
predominava o agregado familiar de 1 a 2 pessoas a trabalhar a tempo inteiro, para
além do próprio agricultor, e que em 51% das explorações a mão de obra familiar a
tempo parcial não estava presente. O recurso a mão de obra contratada a tempo
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inteiro não existia em 93% das explorações e em 65% das mesmas não se recorria a
mão de obra contratada a tempo parcial (mão de obra eventual) (Tabela 8).
Tabela 8 – Frequência por tipo de mão de obra, excluindo a do agricultor, da amostra

Para averiguar como cada tipo de mão de obra estava relacionado com a área
de exploração efetuou-se o teste de Kruskal-Wallis. Com esta análise, verificou-se que
a distribuição do número de elementos contratado a tempo parcial variava com a área
da exploração agrícola (p=0,017) e essa variação só era significativa entre as áreas
inferiores a 1 ha e de 2 a 5 ha (p=0,03) (Anexo V).
Procurou-se também apurar se a mão de obra era influenciada pelo tipo de
cultura. Realizou-se o teste de Kruskal-Wallis que confirmou que existiam diferenças
significativas quando se produziam hortícolas (p=0,006) e culturas permanentes
(p<0,001) e se empregava mão de obra contratada a tempo parcial (Anexo VI e
VII).Verificou-se igualmente que existiam diferenças significativas para a cultura de
forragens e cereais quando se recorria a mão de obra familiar a tempo parcial
(p=0.009) (Anexo VIII).
Comparando os dois tipos de mão de obra da amostra com o último RGA, a mão
de obra agrícola não familiar, onde se incluem os trabalhadores permanentes e
eventuais contratados, na região EDM, era mais representativa na amostra (21%) que
no RGA (11%) (Fig.20).
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Fig. 20 – Comparação do tipo de mão de obra agrícola da amostra com o RGA de 2009 (INE, 2011)

Atendendo ao observado, a maior parte destes agricultores (79%) cumprem um
dos critérios de definição de agricultura familiar, em Portugal (Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural, 2018) em que a mão de obra familiar era igual ou superior a
50 % da mão de obra utilizada (Fig.21).

21%

79%

≥50%

<50 %

Fig. 21 – Representação da percentagem de mão de obra familiar nas explorações agrícolas da amostra, segundo o
critério de definição de AF

No que se refere à percentagem dos produtos produzidos pelas explorações e
que são vendidos pelas mesmas, constatou-se que a classe “quase tudo” - quando era
superior a 75% foi a mais frequente (44%), seguindo-se a classe “quase nada” quando a percentagem do que era vendido era inferior a 25%, muito próxima da
anterior (41%). As restantes percentagens tinham um peso igual e muito reduzido
(5%). Aqui o objetivo foi apurar a representatividade daquilo que se vendia na
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exploração e que decorria do que era produzido na mesma. Verificou-se que os
extremos (“quase tudo” e “quase nada”) tinham valores semelhantes, isto é, nesta
amostra existiam um número de agricultores que produziam essencialmente para
autoconsumo que era quase idêntico ao número dos que produziam maioritariamente
para vender a terceiros (Fig.22)

41%

44%

5%
5%
< 25%

25% a 49%

5%
50%

51 a 75%

> 75%

Fig. 22 - Percentagem de produção vendida pela exploração agrícola da amostra

A questão sobre o rendimento mensal, por ser de natureza sensível, foi colocada
ao inquirido através da disponibilização de uma tabela, em que os rendimentos
estavam distribuídos por escalões. Em cada inquérito era solicitada a escolha de uma
letra que expressasse o rendimento mensal do agregado familiar, verificando-se que
predominava o valor de 600€, com 36%, e logo de seguida o rendimento mensal entre
os 601€ e os 1.200€, com 28% (Tabela 9 e Fig.19). Atendendo a que o Decreto-lei
nº64/2018 define que um dos requisitos para o reconhecimento do Estatuto de AF é o
rendimento coletável ser inferior ao 4º escalão do imposto do rendimento de pessoas
singulares, cerca de 25.000€ atualmente, o que corresponde um valor mensal de
cerca de 1.786€ (se forem considerados 14 meses de rendimento por ano), também
se analisaram os mesmos dados separando-os em 2 grupos: igual ou abaixo de 1800€
mensais e acima deste valor. Se se atender a esta divisão verifica-se, então, que 91%
dos inquiridos tinham um rendimento do agregado familiar abaixo ou igual a 1800€
mensais (Tabela 9 e Fig.23).
Tabela 9 – Rendimento mensal do agregado familiar da amostra
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9%
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≤ 1.800€

>1.800€

Fig. 23 – Rendimento mensal dos agricultores da amostra segundo o requisito definido para o reconhecimento do
estatuto de AF

Analisando o rendimento que resulta diretamente da atividade agrícola exercida,
pela análise dos dados constatou-se que, dos 85 agricultores que responderam ao
inquérito, 55% responderam que o rendimento proveniente da agricultura representava
menos de 25%. Por outro lado, também se verificou que 21% dos inquiridos diziam
que a atividade agrícola contribuía para o seu rendimento global em mais de 75%
(Fig.24).

21%

6%
55%

11%
7%

< 25%

25% a 49%

50%

51 a 75%

> 75%

Fig. 24 - Percentagem do rendimento dos agricultores da amostra que provém da agricultura

Tendo em conta os resultados do RGA de 2009 para a região EDM, estes
revelaram que apenas 5 % declararam obter os seus rendimentos exclusivamente da
atividade da exploração agrícola. Por oposição, 83 % declararam que o rendimento do
seu agregado provinha maioritariamente de origem exterior à exploração (INE, 2011).
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No que concerne à questão sobre as principais culturas existentes na exploração
agrícola, verificou-se que 48% dos agricultores tinham culturas permanentes (vinha ou
fruteiras), 57 % tinham forragens e cereais (milho e azevém), 77 % hortícolas e 1%
tinha floresta (Tabela 10).
Tabela 10 – Tipo de culturas existentes nas explorações dos agricultores da amostra

Atendendo, a que a tabela anterior mostra apenas a presença ou não da cultura,
optou-se por testar a relação das diferentes culturas com as variáveis que contribuem
para a definição de AF (mão de obra e rendimento) em Portugal. Nesse sentido,
procedeu-se à análise do coeficiente de correlação de Spearman (rs) e verificou-se
que a mão de obra familiar presente na exploração agrícola ser maior ou igual a 50%
varia inversamente com a presença de culturas permanentes (rs= - 0,422). Assim, é
possível afirmar-se que um agricultor com uma cultura permanente tenderá a recorrer
mais a mão de obra contratada do que a mão de obra familiar. Para as restantes
relações não se obtiveram valores significativos (Tabela 11).
Tabela 11 – Resultados da aplicação do coeficiente de Spearman
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Ter vinha (aqui tratado como culturas permanentes por oposição às forragens e
cereais, hortícolas e floresta) obriga à necessidade de muita mão de obra,
principalmente no momento da vindima, o que leva o agricultor a recorrer a mão de
obra contratada a tempo parcial.
Considerou-se também importante, para este estudo, averiguar se os
agricultores inquiridos possuíam trator na sua exploração, se utilizavam produtos
químicos e se faziam registos sobre a sua aplicação. Pela análise das respostas
verificou-se que 88% das explorações detinham trator, 94% recorriam aos pesticidas
para fazer tratamentos nas suas culturas e só 65% responderam que faziam registos
sobre a sua aplicação (Fig. 25,Fig. 26 e Fig. 27).

12%

88%

Sim

Não

Fig. 25 – Percentagem de agricultores da amostra que têm tratores na exploração

6%

94%

Sim

Não

Fig. 26 - Percentagem de agricultores da amostra que aplica pesticidas na exploração
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35%

65%

Sim

Não

Fig. 27 – Percentagem dos agricultores da amostra que fazem registo da aplicação de pesticidas

Para analisar se existia correlação entre o tipo de cultura e a existência de trator
na exploração utilizou-se o coeficiente de relação de Spearman. Verificou-se que
existia uma correlação positiva (rs=0,247) e significativa entre a existência de culturas
permanentes e a presença de trator (p<0.05) (Tabela 12).
Tabela 12- Resultado estatístico entre a existência de trator para cada tipo de cultura

Para saber como era a distribuição da presença do trator pela área de
exploração, recorreu-se ao cruzamento destas duas variáveis. Constatou-se que na
maior parte das explorações acima dos 2 ha existia sempre trator. Apenas se verificou
que 2 explorações entre os 5 e os 10 ha não tinham este equipamento. (Tabela 13).
Tabela 13 - Número de explorações com trator, por área de exploração agrícola, da amostra
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Avaliou-se também se existia correlação entre a área de exploração e a existência de
trator, recorrendo ao coeficiente de correlação de Spearman. Confirmou-se que havia
uma correlação positiva (rs=0,410) e significativa com p<0,001.
Procedeu-se ao teste do sinal de McNemar, aplicado às variáveis “usa pesticida”
e “faz registo”, para testar a relação entre estas variáveis. Verificou-se que, dos 85
agricultores, 59 % aplicavam os pesticidas e não efetuavam os registos, 35 %
aplicavam os pesticidas e faziam os registos e 6 % não aplicavam pesticidas e não

%

faziam registos (Fig. 28).
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Fig. 28 – Distribuição de agricultores pelo uso de pesticidas e do seu registo

Realizou-se o teste de independência do Qui-Quadrado aplicado às variáveis
“mão de obra familiar ≥50%” e “rendimento mensal ≤ 1.800€”.Estas variáveis são os
dois critérios para pertencer a AF: i) ter um rendimento mensal do agregado familiar
inferior ou igual a 1.800€; e ii) ter mão de obra familiar igual ou maior que 50% da mão
de obra usada na totalidade da exploração. Obteve-se o valor de p inferior a 0,05.
Para entender esta a relação efetuou-se o coeficiente de correlação de Spearman, que
confirmou a existência de uma correlação negativa (rs= - 0,425) com p<0,0001. Isto é,
quando aumentava a mão de obra familiar havia uma tendência para diminuir o
número de agricultores com rendimento mensal do agregado familiar inferior a 1.800€.

5.2. Resultados e discussão LEAN
Durante todo o ciclo produtivo da alface existiram vários processos e operações:
preparação do solo, plantação, rega, controlo de infestantes, fertilização, proteção da

FCUP

48

Agricultura familiar na região Entre Douro e Minho – contribuição para uma melhor caracterização e
implementação da metodologia Lean na produção de alface

cultura, colheita e expedição. Os dados recolhidos no guião de observação sobre
estes permitiram elaborar o Mapeamento da Cadeia de Valor (VSM), em cada
exploração, para esta cultura (Anexo IX e X).
No mapeamento, de cada uma das explorações, estão assinaladas a azul as
operações efetuadas nas diferentes fases e o tempo de execução; a mão de obra
utilizada foi contabilizada em minutos. Sempre que o trabalho era realizado por mais
que uma pessoa, o tempo registado era a soma de cada trabalhador afeto à operação.
A realização das operações (ocorrência) está assinalada a verde. A contagem foi
efetuada em dias, tendo em conta o tempo entre o dia da plantação e o dia da
concretização da operação.
No final, o VSM reflete o Lead Time de cada cultura, através da linha do tempo,
registado em dias, e o tempo necessário em mão de obra para realizar todas as
operações que a esta respeitam.

5.2.1 Em estufa
Como o que foi observado correspondeu ao primeiro dia de colheita nesta
estufa, a metodologia Lean aplicou-se apenas às operações de colheita e expedição.
Assim, no dia 24/01/2018 foram observados os métodos de trabalho e todas as
etapas desta operação, com o objetivo de se conseguir identificar no terreno as
práticas reais, as atitudes e os comportamentos adotados. Com os dados obtidos
construiu-se o fluxograma da colheita da alface, no sentido de identificar as atividades
que agregavam valor; as que não agregavam mas eram necessárias e as que não
agregavam valor (Fig.29) (Anexo XI).

Fig. 29 - Fluxograma da colheita da produção em estufa

Estão assinaladas a amarelo as atividades que não agregam valor mas são
necessárias e a azul as atividades que agregam valor. As oportunidades de melhoria
estão assinaladas a vermelho.
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Quanto às oportunidades de melhoria, no caso de excesso de folhas rejeitadas,
verificou-se que este facto não se devia à variedade escolhida, pois noutras estufas
com a mesma variedade o número de folhas rejeitadas era muito mais reduzido, mas
sim à temperatura desta estufa, que era muito mais fria, mais húmida e obrigava a um
maior número de tratamentos que em outras estufas com melhor exposição solar.
Uma possibilidade a estudar será não produzir alface nesta estufa e optar por
outra cultura que se adapte melhor às condições existentes.
A perda de tempo por excesso de movimento na lavagem resulta da colocação
da alface, depois de cortada, em caixas de plástico, que posteriormente são dispostas
na carrinha junto à plantação para, depois de terminada a colheita, serem lavadas fora
da estufa. Como as caixas estão sobrepostas na carrinha, obriga a que as que estão
mais elevadas sejam retiradas para o chão para serem lavadas e permitir a lavagem
das caixas posicionadas num nível inferior que estão dentro da carrinha. Esta perda de
tempo e excesso de movimentos poderá ser ultrapassada por um sistema que permita
a lavagem da alface sem escorrimento, à medida que forem constituídos os lotes
dentro da carrinha. Se este processo fosse agilizado através de um sistema eficiente,
permitiria a poupança de água e de movimentos.
Constatou-se que o tempo de espera na entrega da alface no local do cliente
era, em média, de 45 minutos, porque estava dependente do número de produtores
que chegassem ao mesmo tempo. Esta perda de tempo poderá ser solucionada pela
escolha de outro cliente, mais próximo da exploração, ou pela opção de negociação de
horas diferenciadas de entrega.
Também há a realçar que o produtor já aplicava na sua exploração alguns
princípios Lean, tais como:
- Normalização das caixas usadas na colheita - um bom princípio, que facilita a
gestão do formato de entregas ao cliente;
- Aproximação da carrinha à estufa na hora de colher as alfaces - reduz muito
os movimentos do pessoal que está a colher e o transporte das caixas;
- Formação e normalização do trabalho de colher: ambos (marido e mulher)
colhiam a alface exatamente através do mesmo método, sabendo como cortar e que
folhas retirar, o que permitia que, por exemplo, nunca uma alface inteira fosse
inutilizada por ser mal colhida, tornando-os também mais rápidos e produtivos;
- Relação com o cliente final: o acordo com o cliente reduzia muito o Mura1 para
o agricultor (este sabia que ia vender, com bastante certeza, tudo o que produzia);

1

MURA - o que é variável, refere-se às irregularidades ou às inconsistências.
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- Estratégia de plantar alface nas estufas com uma semana de intervalo: permitia
que todas as semanas tivessem apenas uma estufa para colher e apenas uma estufa
para semear (um excelente exemplo da nivelação da procura entre operações
consecutivas que em muito reduz o Muri2 da exploração), não havendo sobrecargas
de trabalho inesperadas;
- Lavagem superficial das alfaces: não era lavagem minuciosa porque o cliente
não mostrava interesse nisso (um bom exemplo de identificar o que é valor para o
cliente e evitar desperdícios de sobre processamento).
Verificou-se que o Led Time3 da alface em estufa era de 70 dias e a mão de
obra necessária à realização de todas as operações culturais da plantação de 600 m2
em estufa, no inverno, é de 46 horas e 20 m.

5.2.2 Ao ar livre
Nesta exploração foi observada a plantação, realizada no dia 21/06/2018, e a
colheita, no dia 24/07/2018.
À semelhança do que foi efetuado na exploração em estufa, foram observados
os métodos e todas as etapas destas duas operações, com a finalidade de conseguir
apurar as práticas, atitudes e comportamentos adotados na realização das mesmas.
Com estes dados elaborou-se o fluxograma da plantação e da colheita de alface ao ar
livre, com o objetivo de identificar as atividades que agregam valor, as que não
agregam mas são necessárias e as que não agregam valor (Fig.30) (Anexo XI).

Fig. 30 – Fluxograma da plantação e da colheita da produção em ar livre
2

MURI - o que é irracional, manifesta-se através do excesso ou da escassez
Lead time - O tempo que um produto ou serviço consome desde o início até ao fim do seu processamento ou
conclusão
3
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Estão assinaladas a amarelo as atividades que não agregam valor mas são
necessárias e a azul as atividades que agregam valor. As oportunidades de melhoria
estão assinaladas a vermelho.
A plantação começou com a colocação da carrinha junto do talhão a plantar,
com todo o material necessário à execução desta tarefa (plantas, equipamentos e rede
de cobertura). Nesta tarefa estiveram envolvidas três pessoas, duas na plantação
propriamente dita (mãe e avô do responsável da exploração) e uma na distribuição
dos tabuleiros com as plantas pela área de plantação (o responsável da exploração).
Este foi levando as plantas da carrinha para o terreno à medida que as mesmas se
iam esgotando. Em relação à oportunidade de melhoria.na plantação, constatou-se
que 3 pessoas eram um excesso de mão de obra, dada a dimensão do terreno (200
m2). O tempo do responsável da exploração poderia ser muito mais reduzido se
colocasse todas as plantas em diversos pontos do terreno antes de começar a
plantação, de forma a o libertar para outras tarefas. Assim, seria reduzido ou mesmo
eliminado o tempo que o responsável teve que esperar que estejam a acabar as
plantas para distribuir mais.
Após a plantação as plantas foram cobertas com rede, para as proteger do
vento. Esta operação foi realizada por duas pessoas (mãe e avô), que esticaram a
rede de uma ponta a outra do terreno. De seguida, uma das pessoas cobriu com terra
toda a extremidade da rede, para não levantar com o vento. Esta operação teve que
ser efetuada com cuidado para não se correr o risco de a má execução provocar
danos irreversíveis nas plantas. Outra das desvantagens constatadas foi a
necessidade de, quando se fazia um tratamento na cultura, ter que se tirar a rede e
voltar a coloca-la no fim do mesmo. Uma das propostas de melhoria para estas duas
situações será a utilização de outra técnica que permita maior rapidez na colocação da
rede, assim como na sua fixação e com menor risco de má execução.
O dia da colheita começou com a colocação da carrinha, contendo todas as
caixas onde iam ser colocadas as alfaces, e dos instrumentos necessário à realização
desta tarefa junto do talhão. Na colheita estavam três pessoas, duas na colheita
propriamente dita e outra (o proprietário) para a movimentação das caixas (da carrinha
para o terreno e vice-versa). A operação iniciou-se com a retirada da rede até ao limite
do necessário para a colheita de 45 caixas (conforme programado com a empresa
cliente). Seguiu-se a colocação de várias caixas junto da parte do terreno onde se
encontravam as alfaces a colher e a colocação das mesmas e seu acondicionamento
nas caixas de embalamento (cada caixa levava em média 12 alfaces).
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Verificou-se que na colheita eram rejeitadas, em média, 6 folhas de 50 numa
alface de folha frisada e 8 de 48 folhas numa alface de folha lisa. Questionou-se se a
variedade influenciava o número de folhas rejeitadas e a resposta foi afirmativa.
Contudo, as variedades atualmente escolhidas já eram as mais adaptadas às
condições edafoclimáticas e às exigências comerciais.
Uma possibilidade a estudar será reduzir ao máximo a variedade de alface com
maior número de folhas rejeitadas e aumentar a variedade onde a percentagem não é
tão elevada (frisada).
Seguiu-se a sua colocação na carrinha e a operação de lavagem da alface.
Todas as caixas foram lavadas em cima da carrinha por 2 pessoas, uma que deslocou
as caixas com alface a serem lavadas e a outra pessoa que as lavou com uma
mangueira. Posteriormente, uma das pessoas colocou as caixas no sítio definitivo da
carrinha para se realizar o transporte. O processo repetiu-se para as 45 caixas. À
semelhança da plantação, constatou-se um número elevado de pessoas para a
realização da colheita. A maior parte das tarefas foram realizadas por 2 pessoas em
simultâneo, o que implicou que, durante o processo da colheita, uma das pessoas
estivesse temporariamente parada.
Seguiu-se a entrega da alface no cliente, que ficava localizado a uma distância
de 2 km.
Também há a realçar que este produtor já aplicava na sua exploração alguns
princípios Lean, tais como:
- Normalização das caixas usadas na colheita - um bom princípio, que facilita a
gestão do formato de entregas ao cliente;
- Aproximação da carrinha ao local da execução das operações, para plantar e
para colher as alfaces - reduz muito os movimentos do pessoal;
- Normalização do trabalho de plantar e colher: ambas as pessoas utilizavam o
mesmo método, tornando o trabalho mais produtivo e rápido;
- Relação com o cliente final: o acordo com o cliente reduzia muito o Mura para o
agricultor (este sabia que ia vender, com bastante certeza, tudo o que produzia);
- Estratégia de plantar alface por talhões, com um pequeno intervalo de
plantação: permitia ter para colheita um talhão, de cada vez (um excelente exemplo da
nivelação da procura entre operações consecutivas que em muito reduz o Muri da
exploração), não havendo sobrecargas de trabalho inesperadas;
- Lavagem superficial das alfaces: não era lavagem minuciosa porque o cliente
não mostrava interesse nisso (um bom exemplo de identificar o que é valor para o
cliente e evitar desperdícios de sobre processamento).
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Verificou-se que o Lead Time da alface ao ar livre era 33 dias e a mão de obra
necessária à realização de todas as operações culturais da plantação dos 200 m2 ao
ar livre, no verão, era 18 horas e 57 minutos.
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6. Conclusões
Este estudo permitiu concluir que a caraterização sociodemográfica realizada
aos agricultores que participaram no preenchimento do questionário corresponde, na
sua maioria, à caraterização feita em 2009 através do Recenseamento Geral Agrícola
para a região Entre Douro e Minho.
A caraterização das explorações agrícolas dos 85 agricultores deste estudo
possibilitou verificar que, na região Entre Douro e Minho, predominaram as
explorações entre 1 e 5 ha, cuja maioria da mão de obra era familiar, com
representação superior a 50 % na mão de obra total. Por outro lado, constatou-se que
a mão de obra contratada a tempo parcial estava diretamente relacionada com as
explorações até 1 ha e de 2 a 5 ha. Essa relação também era sensível ao tipo de
cultura, nomeadamente à presença de hortícolas e culturas permanentes (nesta
região, na sua maioria vinha). Por outro lado, a presença de culturas permanentes
influenciava de forma inversa a proporção da mão de obra familiar na exploração.
Aferiu-se que a maioria dos agricultores tinha trator, o que significava que se
estava perante uma agricultura mecanizada e que a presença do trator estava
diretamente relacionada com a presença de cultura permanente na exploração e com
a área explorada.
Conclui-se que o número dos agricultores que aplicava pesticidas e fazia
registos era mais baixo dos que aplicavam e não faziam registos.
Apurou-se que a maior parte dos agricultores da zona Entre Douro e Minho
cumprem o critério de definição de AF em Portugal. Sendo, a sua importância elevada
no contexto regional.

Relativamente à metodologia Lean, com este estudo pretendeu-se alcançar um
melhor entendimento sobre o processo produtivo da cultura da alface, o que, no futuro,
permitirá a cada produtor elaborar um novo fluxograma em que as atividades que não
agregam valor mas são necessárias deverão reduzir-se ou passar a agregar valor e a
ser necessárias, de modo a tornar o processo mais fluído (contínuo).
Com as informações sobre as melhorias necessárias a implementar será
possível eliminar os MUDA, isto é, os desperdícios.
No produtor de alface em estufa, quando o cliente solicitava a produção de
alface roxa, pode-se dizer que se estava a puxar o fluxo e aplicar o 4º princípio da
metodologia Lean. O produtor só tinha a venda da alface garantida quando este
processo era despoletado pelo seu cliente.
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Por outro lado, era o produtor de alface ao ar livre que definia as variedades que
ia produzir e em que altura começava a colheita. Como a decisão não era concertada
com o seu único cliente, em 2017 aconteceu a rejeição de 100 caixas de alface, por
excesso de produção naquela altura. Não foi aplicado o 4º princípio da metodologia
Lean, o processo não foi despoletado pelo cliente.
A aplicação da metodologia Lean permitiu a elaboração do mapeamento da
cadeia de valor da alface para ambos os produtores, assim como construir o
fluxograma da colheita para o produtor da alface em estufa e o fluxograma da
plantação e colheita para o produtor de alface ao ar livre e encontrar oportunidades de
melhoria que poderão resultar no aumento de competitividade e até na melhoria do
rendimento proveniente desta atividade.
Também ficou patente, neste trabalho, que 3 pessoas na plantação e na colheita
de alface ao ar livre gerou espera, que é um tipo de desperdício e tornou o processo
pouco fluído. A mão de obra do proprietário, poderia ser mais eficiente e deslocada
para outras atividades que agregam valor.
Perceberam-se também possíveis ganhos de produtividade e qualidade na
organização

pela

padronização

das

atividades,

nomeadamente

na

colheita

propriamente dita.
A referida metodologia poderá ser uma ferramenta útil nas explorações de
agricultura familiar para potenciar ganhos de competitividade, relativamente às
explorações de maiores dimensões.

Conclui-se assim que as explorações em AF, nos casos estudados, aplicavam
alguns conceitos da metodologia Lean, mas de uma forma não consciente, havendo,
no entanto, espaço para melhoria da eficiência das mesmas.
Será interessante verificar a aplicação desta metodologia Lean em toda a
dimensão da cultura, descrita no guião de observação, uma vez que se limitou a uma
parte do processo produtivo da alface: plantação e colheita.

Relativamente aos inquéritos realizados, embora tivesse sido possível avaliar se
as explorações se enquadravam nos critérios de AF, objetivo desta dissertação, seria
importante analisar os mesmos, em toda a sua dimensão, com o intuito de aprofundar
o conhecimento sobre a caraterização da agricultura na EDM.
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ANEXO I – Questionário efetuado nas explorações agrícolas

Local de aplicação:

Data:

Nº questionário:

CHECK LIST - Pontes entre agricultura familiar e biológica
1. CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DO PRODUTOR E FAMÍLIA
Idade:
Sexo:
Localidade de residência (freguesia):
Dimensão do agregado familiar (incluir menores e maiores dependentes)
Indicar se vivem no agregado outros não dependentes (quantos)
O próprio

O cônjuge

Pai

Mãe

Escolaridade (nível máximo concluído):
Tem formação profissional agrícola? (Qual?)
É agricultor a tempo integral?
Se não, qual a atividade complementar?
Indicar qual das duas é a atividade principal.
Foi sempre agricultor?
Se não, qual foi a sua profissão anterior?
Está empregado, desempregado, reformado, outro? Qual?
Ambos trabalham na exploração?
São remunerados?
Qual a profissão principal dos seus pais?
Tinham atividade agrícola?
Nível de escolaridade dos pais

A questionar no final. Referir confidencialidade e anonimato.
Tem atividade aberta como agricultor?
Rendimento mensal do agregado familiar (mostrar tabela)

2. CARACTERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO
A exploração é própria ou arrendada?
Se própria, é comprada ou herdada?
Se arrendada, em que regime?(renda, comodato, cedência, outra)
Localidade da exploração (freguesia) (assento de lavoura):
Área (ha) média da exploração:
Nº de parcelas e distância média (ordem de grandeza qualitativa):
Nº de parcelas cultivados:
Porque não cultiva os restantes? (falta de mão de obra, de mercado, de acessos,
mentalidade camponesa, outra - explicitar)

Principais culturas:
familiares a

familiares a

contratados a
tempo inteiro

tempo inteiro
tempo parcial
Nº elementos que trabalham na exploração,
excluindo o próprio
Destino principal da produção (venda, autoconsumo, alimentação de familiares

contratados a
tempo parcial

diretos ascendentes e descendentes, outro – explicitar)

Nº de pessoas da família que consomem produtos da exploração
Caso comercialize, onde o faz (mercado, feira, mercearia, supermercado, outro)?
quase nada
(<25%)

pouco
(25 a 49%)

metade
(50%)

Qual a percentagem de
produção que vende?
Que percentagem do seu rendimento
provém da agricultura ?
Mostrar as tabelas, caso o inquirido não consiga indicar um valor.

muito
(51 a 75%)

quase todo
(>75%)

Local de aplicação:

Data:

Nº questionário:

3. PRÁTICAS CULTURAIS
Diversidade de culturas. Quantas culturas diferentes?_____________
Utilização de variedades regionais (utiliza sementes guardadas de um ano para outro e
compra em viveiros)
Pratica consociações
Presença de viveiro na exploração
Rotação de culturas
Pousio
Espécie(s):

Origem (próprio ou
comprado):

SIM

NÃO

Local de armazenamento
(preocupação ambiental):

Adição de matéria orgânica de origem
animal
Adubação verde (enterra restos das culturas)
Calagem (indicar quantas vezes ao ano ou de quanto em quanto tempo)
Análises de solo/foliar/água (pH). Quais e quantas vezes ao ano?________________________
Aplicação de cobertura do solo (plástico, palhas, enrelvamento, etc). Qual? ______________________
Compostagem
Trator e máquinas agrícolas. Quais? _______________________________________________
Próprias (PP), alugadas (A), partilhadas (PT) emprestadas (E):

Permite a presença de infestantes
Desfolha e/ou poda de rebentos
Monda de frutos
Quando tem pragas e doenças o que é que faz?
Luta biológica (assegura a presença de joaninhas, infraestruturas ecológicas, etc)
Luta biotécnica (usa armadilhas, iscos alimentares, etc)
Luta química (usa pesticidas)
Como/quando é que decide tratar?
A quem pede conselho?
Onde compra o pesticida?
Como doseia o pesticida?
Observou efeitos secundários no campo?
Quais?
muito nocivos
e a evitar

nocivos, mas
podem-se usar

seguros (não fazem
mal nenhum)

Para si, os pesticidas são:
Após a aplicação de um pesticida, alguma vez se sentiu mal?
Que tipo de sintomas verificou? (dor de cabeça, enjoo, diminuição da visão, vertigem, irritação da pele ou
dos olhos, perda de apetite, tremores, alergia, diarreia, dores no peito, secura na garganta, nervosismo, outro)
Com que frequência apresenta estes sintomas? (sempre, por vezes, raramente)

Análises de resíduos de pesticidas
Equipamento de proteção. Qual?_________________________________________________
Produção animal. Que espécies? _________________________________________________
Alimentação animal produzida na exploração
Pastagens naturais ou semeadas
Outras atividades complementares? Quais?_________________________________________
Destino dos lixos (plásticos, arames, máquinas)
Faz registos na exploração. De que tipo? ___________________________________________
Tem apoio técnico? De que tipo? ___________________________________________
Se não tem apoio técnico, considera-o necessário?
É membro/sócio de alguma cooperativa ou associação de agricultores?
Se sim, porquê?
Se não, porquê?
Se não, tem interesse em fazer no futuro parte de uma cooperativa ou associação?

indispensáveis,
mesmo que tóxicos

Local de aplicação:

Data:

Nº questionário:

4. AGRICULTURA BIOLÓGICA
Sabe o que é a agricultura biológica? (se responde não, passar para grupo 5)
Refira o que entende por agricultura biológica
Pratica ou já praticou agricultura biológica?
Se sim, porquê?
Se não, porquê?

SIM

NÃO

5. RISCOS E SAÚDE (indicar quantos elementos do agregado apresentam os problemas referidos)
Diga-me, por favor, quais os problemas de saúde que tem? (incluir o agricultor e o cônjuge)
Irritação de olhos
Irritação de pele
Asma
Alergias. Quais?
Doenças do sistema imunitário. Quais?
Problemas associados à gravidez. Quais?
Obesidade
Diabetes
Cancro. Quais?
Problemas neurológicos. Quais?
Problemas comportamentais. Quais?
Outros?

SIM

NÃO

Estado geral de saúde
próprio
cônjuge

Muito mau
(péssimo)

Mau

Razoável

Bom

Muito bom
(excelente/ ótimo)

6. Avaliação da situação de resposta ao questionário
Atenção do produtor - boa (1) ou má (0)
Realizado só com o produtor (1) ou com outras pessoas presentes (0)
Observações
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ANEXO II – Guião de observação Lean efetuado ao cliente

QUESTIONÁRIO LEAN

CLIENTE( na prespetiva do produtor)

Nome:
Tipo de cliente:

Cooperativa

Associação

Com contrato

Alface (%)
Outras (quais e %)
Local de entrega da mercadoria e
distância (km)
Frequência de entrega
Como são programadas as entregas?
Produz-se só em função das
encomendas? (Sim/Não)
São cumpridos sempre os prazos de
entrega? (Sim/Não)
Há penalizações se houver
incumprimento? (Sim/Não, quais?)
Quem negoceia as vendas?
Tempo consumido na cobrança?
Preço /Kg
Varia com a quantidade (Sim/Não) .
Quantidade/a
Há picos de produção(Sim/Não). Quais?
no
Data

Outro
Sócio
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ANEXO III – Guião de observação Lean efetuado para
caracterização da exploração

QUESTIONÁRIO LEAN
CARACTERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO
Localidade:
Data:
Nome do agricultor:
Área total da exploração agrícola
Pessoas que trabalham na
exploração

N.º

Masculino

Feminino

Assalariado
permanente

ORGANIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO
Número

Nome da parcela

Área
(m2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Distribuição das pessoas pela parcela
Nome da
pessoa

Nome da parcela

Área

Estufa/ar

Cultura atual

Assalariado
eventual
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ANEXO IV –Guião de observação Lean efetuado para
caracterização da cultura de alface

QUESTIONÁRIO LEAN

CULTURA DA ALFACE NA DATA
Nome da parcela
Área (m2)
Data de plantação
Estado de desenvolvimento da
alface (n.º de folhas)

PREPARAÇÃO DO TERRENO
Desinfeção do solo

S/N

tempo

Solarização

S/N

tempo

Quanto tempo para preparar, aplicar o
produto, cobrir com plástico (se for o caso)
e retirar o plástico
Quanto tempo para preparar o solo, regar,
estender plástico e remover

Fertilização de fundo:

Mobilização

De onde vem o estrume, quanto tempo
Orgânica
S/N
tempo
para carregar (se for o caso), descarregar,
espalhar
Quanto tempo para levar os sacos até à
Mineral
S/N
tempo
parcela, espalhar e arrumar os sacos vazios
Indicar a sequência das máquinas e tempos

Cobertura com plástico

Faz viveiro?
Como vêm as plântulas?

S/N

S/N

Mote

Quanto tempo demora
tempo
a plantar?
Origem da rega

.

Poço

PLANTAÇÃO
Se sim, seguir para as questões do viveiro, se não
continuar questionário
Alveolos
Esferovite
Outro
Se forem várias pessoas, multiplicar. Inclui descarregar da
carrinha e levar até estufa
REGA
Furo

Tipo de rega
Colocação/verificação
tubos de rega

S/N

Rega
com
que
frequência?
No Inverno
Na Primavera/Outono
No Verão
Como liga e desliga a
rega?

Tempo a esticar o plástico, fixar e, se
necessário, furar

tempo

S

tempo

Mina

Outro

Microaspersão
Quanto tempo para colocar tubos de rega
e gotejadores/aspersores ou apenas
verificar funcionamento
Todos os dias

O que tem que fazer para ligar/desligar
rega (e.g. Apenas carregar num botão;
ferrar o motor e ligar; outro) e quanto
tempo SEU gasta a ligar e desligar

tempo

INFESTANTES

Aplica herbicida?

Sacha

Pré
plantação
Pós
plantação
À mão

tempo
tempo
tempo

Com…

tempo

Tempo a aplicar o herbicida (incluindo
preparação da calda, aplicação, lavagem)
Tempo a retirar ervas durante a cultura
Tempo a retirar ervas durante a cultura
(indicar o equipamento utilizado, por
exemplo sacho, sachador em
motocultivador ou outro)

FERTILIZAÇÃO DE COBERTURA
Aplica fertilizantes na rega?
Se sim, onde estão os tanques?

S/N

1

Frequência?

Quantas vezes por semana ou quantas
vezes no total da cultura de alface

O que tem que fazer para ligar a
fertirrega?
Quanto tempo demora a ligar e a
desligar?
Faz fertilização sem ser na rega
Tempo

PROTEÇÃO DA CULTURA
Quem faz a estimativa
do risco?
Para estimativa do risco
consulta avisos agrícolas
e vê previsões
meteorológicas?

Faz observação da
cultura?

D. Conceição
S/N

S/N

tempo

tempo

Agricultor ou outro

Frequência

Se sim quanto tempo
demora e com que
frequência?

Frequência

Se sim quanto tempo
demora e com que
frequência? (poderá
haver épocas em que
observe todos os
dias (eg tempo
humido) e épocas
em que ve menos
vezes (eg tempo
seco, depois de
tratamento)

Se decide tratar:
Onde prepara a calda?
Quanto tempo demora?

Tempo para realizar um tratamento. preparar a calda, aplicar
e lavar equipamento

Quantos tratamentos
por cultura?
No Inverno
Na Primavera/Outono
No Verão

Quantas vezes se aplicam pesticidas, podendo esses
tratamentos ser com um ou mais produtos?

COLHEITA
Esta questão pode ser colocada de
varias formas: quantas vezes colhe
e quanto de cada vez, de forma a
obter o total
Colher, lavar (se for caso), colocar
na caixa e colocar caixas na
carrinha.

Quantas vezes?

Quanto tempo?

EMBALAMENTO
Lavar (se for caso), colocar na
caixa .

Quanto tempo?
Outras operações e tempo?

Pesagem, separação por dimensão
ou outra operação até colocar na
caixa.

Formato da embalagem

Caixas (dimensão)

LOCALIZAÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS(m)
Máquinas
Ferramentas
EPIS( Armazem)
Depósito de lixos

MERCADO
Que tempo dedica a vender
(arranjar clientes, levar produto ao
mercado, cobrar)?
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ANEXO V – Teste de Kruskal-Wallis considerando os contratados
a tempo parcial e a área de exploração
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ANEXO VI – Teste de Kruskal-Wallis considerando os contratados
a tempo parcial e a produção de horticolas
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ANEXO VII– Teste de Kruskal-Wallis considerando os contratados
a tempo parcial e as culturas permanentes
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ANEXO VIII – Teste de Kruskal-Wallis considerando os
contratados a tempo parcial e a cultura de cereais ou forragem
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ANEXO IX – Mapeamento da cadeia de valor (VSM) da alaface em
estufa

Prep. do solo Comunicação com o cliente
Plantação

5m

Escarificagem

Fertilização de
fundo

Fresagem

30 m

60 m

30
60 m

Cobertura do
solo com plástico

60 m

Plantação

Rega

1ª Rega

Controlo de infestantes

480 m

10 m

2ª Rega

3ª Rega

10 m

10 m

Sacha manual
No dia da plantação

15 dias depois, com
enraizamento ou adubo
azotado

com atomizador, leva
Ca + micronutrinetes
8 dias depois

passados 8 dias

4 dias depois

1 a 3 dias depois

Fertilização D

30 m

Colheita e expedição

Proteção

MAPEAMENTO DA CADEIA DE VALOR DA ALFACE EM ESTUFA

Comunicar início de
nova plantação e
definir variedade

1ª fertirrega

2ª Fertirrega

10 m

10 m

3ª Fertirrega

10 m

1ª F. Foliar

2ª F. Foliar

15 m

15 m

4ª Fertirrega

10 m

5ª Fertirrega

6ª Fertirrega

7ª Fertirrega

8ª Fertirrega

10 m

10 m

10 m

10 m

10 m

na 7ª semana, conforme
necessidade

na 8ª semana, conforme
necessidade

na 9ª semana, conforme
necessidade

na 10ª semana, conforme
necessidade

9ª Fertirrega

5 dias após a plantação

4 dias depois da 1ª

15 dias depois da
plantação

1º Tratamento

2º Tratamento

3ª Tratamento

Colheita

Lavagem

Transporte

15 m

15 m

15 m

240 m

30 m

45 m

1440 m

180 m

270 m

com a cultura com 3
semanas (leva K)

com atomizador, leva
Ca + micronutrinetes,
passados 5 dias

na 5ª semana, leva matéria
org + adubo azotado

na 6ª semana, conforme
necessidade

Tempos
Linha de
tempo (em
dias)

5 dias

9 dias

15 dias

22 dias

30 dias

35 dias

37 dias

42 dias

49 dias

56 dias

62 dias

70 d

2780 m

46 horas e 20 minutos. Mão-de-obra utilizada

70 dias
Legenda:
Valores multiplicados por 6 que corresponde aos 6 dias que leva a colher a alface naquela estufa.
Mão de obra utilizada em minutos por operação
Dias a que a operação é realizada
Operações realizadas

Lead time
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ANEXO X – Mapeamento da cadeia de valor (VSM) da alaface ao
ar livre

Prep. do solo Comunicação com o cliente
Plantação

1m

Fertilização de
fundo

Fresagem

Cobertura do
solo com plástico

7m

4m

45 m

Plantação

30m

Colocar terra para
segurar a rede

Todos os dias

40 m

Rega

50 m

Colocar rede

Rega

Fertilização D Controlo de infestantes

MAPAPEAMENTO DE CADEIA DE VALOR DA ALFACE AO AR LIVRE

Comunicar início de
nova plantação e
previsão da colheita

297 m

15 dias depois, da
plnatação

8 dias depois

Retirar rede

Proteção

24 m

Adubação
(grossa)

10 m

Colocar rede

40 m

Tratamento

Colheita e expedição

34 m

Lavagem

Transporte

Retirar a rede

Colheita

Colocar rede

6m

112 m

6m

16 m

45 m

18 m

336 m

18 m

48 m

135m

Tempos
Linha de
tempo (em
dias)

8 dias

15 dias

33 dias

Lead time
1 137 m

18 horas e 57 minutos. Mão de obra utilizada

33 dias
Legenda:
Valores multiplicados por 3 que corresponde aos 3 dias que leva a colher a alface naquele talhão.
Mão de obra utilizada em minutos por operação
Dias a que a operação é realizada
Operações realizadas

Leadtime
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ANEXO XI – Fluxogramas

FLUXOGRAMA DA COLHEITA EM ESTUFA

Chegada da carrinha com as
caixas de embalagem

Descarga das caixas

Corte da alface

Remoção de folhas

Perda de produção por
excesso de folhas rejeitadas

Atividades que não agregam valor, mas são necessárias
Atividades que agregam valor
Oportunidades de melhoria

Colocação nas caixas

Lavagem

Perda de tempo por excesso
de movimento na lavagem

Expedição

Perda de tempo por
distância ao cliente e espera

FLUXOGRAMA DA PLANTAÇÃO E DA COLHEITA DE ALFACE AO AR LIVRE

Excesso de mão de obra para a área

Excesso de movimentos
Excesso de movimentos

Colocação das plantas
no talhão

Carrinha com as
plantas

Plantação

Tem que tirar e colocar rede

cobertura dos extremos da
rede co terra

Colocação da rede

adubação

Perda de produção por excesso de
folhas rejeitadas

Carrinha com
as caixas

retirar rede

Corte da alface

Remoção de folhas

Colocação nas
caixas

Colocação da
rede

Lavagem

Na lavagem estão 2 pessoas e a terceira
pessoa fica à espera que terminem a tarefa

Atividades que não agregam valor, mas são necessárias.
Atividades que agregam valor
Oportunidades de melhoria

Expedição

