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ANEXO I – MODELO DE INQUÉRITO 
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I. PRODUTOR E AGREGADO DOMÉSTICO LIGADO À EXPLORAÇÃO 
1. Identificação 

Nome _________________________________________________ 
Residência: 

Lugar ______________________________________________ 
Freguesia ___________________________________________ 
Concelho ____________________________________________ 

Nº  telefone _________________________ 
 
2. Composição do agregado doméstico e origem do rendimento 
 

 
Parentesco 

 
Sexo 

 
Idade 

Expe- 
riência 
(anos) 

Nível de 
Instrução 

(anos) 

Actividade 
Económica fora 
da Exploração 

Tempo de 
Actividade na 

Exploração (%) 

Origem e Valor 
dos 

Rendimentos1 
(€/ano) 

 
Funções na 
exploração2 

Produtor         
Cônjuge         

         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
II. EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA 
1. Localização da Exploração 

Lugar ______________________________________________ 
Freguesia ___________________________________________ 
Concelho ____________________________________________ 

2. Forma de exploração 
 Conta Própria______ ha           Arrendamento______ ha          Outra ______ ha       
3. Mão-de-obra não familiar 
 Eventual ____________ dH                                                        Permanente ________ UTA                                   
            

Actividades Época do ano 
  
  
  
  
  
  

 
4. Área e ocupação da exploração 
 Área total __________ ha 
 Nº parcelas ________ 
 
 

                                                      
1 E- Rendimentos da exploração; S – Salários; R- Reformas; P- Pensões; Em – Actividade 

Empresarial; O - Outros 
2 DT - Decisões técnicas; DI – Decisões de investimento; C – Comercialização; G – Gestão; Ct 

– Contabilidade; RT - Relações com o exterior ; E – Execução das tarefas 

Inquérito nº _____ 
Data ___/___/____ 

INQUÉRITO AOS FRUTICULTORES DA ÀREA DE PRODUÇÃO DA 
MAÇÃ BRAVO DE ESMOLFE 
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5. Que actividades pratica?  
Actividade  Área (ha) 

/Nº Cab 
 Produção 

anual 
 Preço 

(€) 
 Custos 

Variáveis (€) 
Macieira Bravo Esmolfe         
Macieira Variedades Tradicionais         
          
          
Macieira Variedades Importadas         
          
          
          
          
         
         
         
         
         
         
         
         

 
III. ACTIVIDADE FRUTÍCOLA 
1. Em que ano instalou o seu primeiro pomar de macieiras? ______________ 
2. *Em que ano instalou pela 1ª vez a variedade Bravo de Esmolfe? ______ 
3. Em que ano se tornou associado da CAM (Cooperativa Fruteira)? _______ 
4. Quais as razões que o levaram a optar/não optar pela variedade Bravo de Esmolfe? 

4.1. Razões por ter optado 
Preço de venda mais elevado  
Menores custos de produção  
Aconselhamento técnico  
Melhor adaptação às condições edafo-climáticas da região  
Consumo próprio  
Desejo de experimentar  
Conservação de um património local  
Outras __________________________________________  
Quando terminar a vida útil do seu pomar pretende reinstalar esta variedade? 
Sim �                                                       Não �   

 
4.2. Razões por não ter optado 
Maiores custos de produção  
Dificuldades de escoamento  
Aconselhamento técnico  
Menor resistência a pragas e doenças  
Problemas de transporte e conservação  
Alternância da produção  
Desconhecimento da existência da variedade  
Outras __________________________________________  
Quando terminar a vida útil do seu pomar pretende instalar esta variedade? 
Sim �                                                       Não �   
 

 
5. Tecnologias usadas 
 
 5.1. Mecanização 
 Própria �                          Aluguer �   
 5.2. Tipo de irrigação _______________________________________ 
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5.3. Aplicação de fertilizantes   
*Bravo de Esmolfe Outras Estrumes e adubos 

(designação comercial) Quantidade Data Quantidade Data 
     
     
     
     
     
     
 
5.4. De que forma combate as infestantes? 

*Bravo de Esmolfe Outras Método 
Linha Entrelinha Data Linha Entrelinha Data 

Aplicação de herbicidas        
Mobilização do solo       
Manualmente       

      Outras____________________________ 
          ____________________________                
 
5.5. Aplicação de fitofármacos   

*Bravo de Esmolfe Outras Fitofármacos 
(designação comercial) Quantidade Data Quantidade Data 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
V. ATITUDES FACE AO AMBIENTE 
1. Pertence a alguma organização ambiental? 
 Sim �                                                                               Não �   
 Qual? _________________________________________________ 
2. Adopta práticas de conservação do ambiente?  
 Sim �                                                                               Não �   
 Quais? 

Agricultura biológica  
Produção integrada  
Protecção integrada  
Técnicas de mobilização mínima  

 
 

Outras____________________________ 
          ____________________________ 
          ____________________________  
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3. Pontue cada uma das seguintes afirmações, de 1 a 5, consoante o seu grau de concordância 
com elas, sendo que 1 = discordo completamente e 5 = concordo completamente. 

Afirmações 1 2 3 4 5 
A) Uma agricultura que proteja o ambiente é melhor para a sociedade      
B) Os agricultores que poluem o ambiente deviam pagar por isso.      
C) Os agricultores deviam adoptar práticas mais amigas do ambiente 

e receber uma compensação por perda de rendimento. 
     

D) Na agricultura o principal relevo deveria ser dado à conservação 
dos recursos naturais 

     

E) Não vale a pena ter preocupações ambientais porque se eu não 
estragar o ambiente, outros o farão por mim. 

     

F) Não me parece que a agricultura sustentável seja exequível num 
grande número de explorações 

     

G) A agricultura sustentável é uma moda que vai passar      
H) O ambiente já está muito danificado e aquilo que eu fizer não vai 

piorar mais 
     

I) A agricultura devia ser menos poluente para que os nossos filhos 
possam viver num ambiente saudável 

     

J) Na agricultura o principal relevo deve ser dado à quantidade 
produzida e ao lucro. 

     

K) A agricultura é uma profissão como qualquer outra       
L) Os seres humanos são uma parte da natureza      
M) Os agricultores têm a responsabilidade de preservar o ambiente      
N) O tipo de agricultura que se fizer no futuro depende da opinião 

pública 
     

O) A agricultura é uma actividade empresarial e é assim que deve ser 
encarada 

     

 
V. RELAÇÃO COM A POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM  
1.Nos últimos 10 anos realizou investimentos na sua exploração? 
 Sim �                                                                               Não �  
 Qual o montante do investimento? _____________ euros 
 Beneficiou de algum programa de apoio ao investimento, financiado pelo IFADAP?  
 Sim �                                                                               Não �   
 Qual? ___________________________________ 
2. De que ajudas directas beneficia? 

Nenhuma  
Indemnizações compensatórias  

 
 

Agro-ambientais__________________________ 
                          __________________________ 
                          __________________________  
Ajuda aos produtores de culturas arvenses  
Prémio aos produtores de ovinos e caprinos  

 Outras _________________________________ 
           _________________________________  

 Qual o peso destas ajudas nas receitas totais da exploração? ________ % 
 
3. Sabe que já existiu, nas Agro-ambientais, uma medida de apoio às fruteiras de variedades 

tradicionais? 
 Sim �                                                                               Não �   
 * Alguma vez apresentou uma candidatura a essa medida? 
  Sim �                                                                       Não �   

A candidatura foi aprovada? Porquê? 

Sim �                                      
Não �   

Porquê?______________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
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VI. FONTES DE INFORMAÇÂO 
1. Onde obtém informação sobre novas técnicas de produção, preços da maçã, Política 

Agrícola Comum e outros aspectos relevantes para a actividade frutícola? 
 

Técnico da Cooperativa Fruteira  
Técnicos do Ministério da Agricultura  
Vendedores de Cooperativas de Compra e Venda  
Vendedores privados de factores de produção  
Compradores de produtos  
Feiras e colóquios  
Publicações da especialidade  

 Outras ____________________________________ 
           ____________________________________  

 
 
 
VII. PERCEPÇÃO DOS FRUTICULTORES EM RELAÇÃO À VARIEDADE BRAVO DE 

ESMOLFE 
1. Comparando as restantes variedades que conhece com a variedade Bravo de Esmolfe, pode 

dizer-se, em relação a esta última, que: 
(Pontue cada uma das seguintes afirmações, de 1 a 5, consoante o seu grau de concordância 
com elas, sendo que 1 = discordo completamente e 5 = concordo completamente). 

Afirmações 1 2 3 4 5 
A) Tem um preço mais elevado do que as restantes variedades      
B) Tem menores custos de produção.      
C) Necessita de menos curas.      
D) Necessita de mais adubos      
E) Tem dificuldades de escoamento      
F) Tem menor resistência a pragas e doenças      
G) Tem problemas de transporte e conservação      
H) Tem grande alternância de produção      
I) Dá menor produção por hectare      
J) Tem melhor qualidade      
K) É muito apreciada pelos consumidores      
L) É muito sensível e cai muito      
 
Observações: 
 


