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Resumo 
 

 

As áreas rurais em Portugal têm sido alvo de um conjunto de transformações 
que as tem colocado numa situação de vulnerabilidade e fragilidade que tem 
conduzindo ao seu despovoamento, abandono e perdas de dinâmicas sociais 
e económicas. 
Esta situação, mais percetível nas regiões do Interior do país, coloca em causa 
o desenvolvimento e o progresso destas áreas.  
Face a este contexto emergiu a necessidade de pensar em novos mecanismos 
que pudessem fazer face a esta tendência. O turismo, a preservação dos 
recursos naturais e a valorização da cultura, do património e dos produtos 
agroalimentares endógenos, são algumas das atividades e estratégias que têm 
surgido de forma a contrariar esta tendência e por isso várias entidades locais 
têm apostado em projetos de desenvolvimento para incentivar o progresso. 
Este trabalho insere-se no âmbito de um estágio na empresa Ruris – uma 
empresa que se dedica ao estudo das necessidades dos territórios de baixa 
densidade e que desenvolve projetos com base nas potencialidades dos 
mesmos – e igualmente no âmbito do projeto STRINGS - Selling The Rural IN 
(urban) Gourmet Stores – establishing new liaisons between town and country 
through the sale and consumption of rural products (PTDC/GES-
OUT/29281/2017/ POCI-01-0145-FEDER-029281). O principal objetivo deste 
trabalho é analisar e avaliar o impacto de dois projetos de desenvolvimento na 
área do setor agroalimentar em territórios de baixa densidade: o projeto do 
Fumeiro de Montalegre e o Plano estratégico do setor agroalimentar do 
Tâmega e Sousa. Utilizaram-se inquéritos por questionário e entrevistas aos 
agentes e atores relevantes em ambos os projetos, para aferir os resultados e 
os impactos dos projetos. Os resultados mostram que estes projetos foram 
bem-sucedidos e tiveram impactos muito positivos para a produção agrícola e 
para os produtores, uma vez que cumpriram os propósitos e objetivos traçados 
inicialmente, podendo contribuir assim para o desenvolvimento dos territórios 
rurais ao nível da valorização dos produtos endógenos. 
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Rural areas in Portugal have been undergoing a series of transformations that 
have placed them in a situation of vulnerability and fragility that has led to their 
depopulation, abandonment and loss of social and economic dynamics. 
This situation, which is most noticeable in the inland regions of the country, 
calls into question the development and progress of these areas. 
In this context, the need emerged to think of new mechanisms that could 
counteract this trend have emerged. Tourism, the preservation of natural 
resources and the valorization of culture, heritage and agri-food products are 
some of the activities and strategies that have emerged in order to counteract 
this trend, and therefore many local entities have invested in development 
projects to encourage progress. 

This work is part of an internship at Ruris - a company that studies the needs of 

low density territories and develops projects based on their potential - and also 

under the STRINGS project - Selling The Rural IN (urban) Gourmet Stores – 

establishing new liaisons between town and country through the sale and 

consumption of rural products (PTDC/GES-OUT/29281/2017/ POCI-01-0145-
FEDER-029281). 
The main objective of this paper is to analyze and evaluate the impact of two 

development projects in the agrifood sector in low-density territories: the 

Fumeiro de Montalegre project and the Tâmega e Sousa agri-food sector 

strategic plan. Questionnaire surveys and interviews to relevant agentes and 

actors in both projects were used to gauge project outcomes and impacts. 

The results show that these projects were successful and had very positive 

impacts on agricultural production and producers, as they fulfilled the initial 

objectives, thus contributing to the development of rural territories in terms of 

the valorization of endogenous products. 
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Capítulo I – Introdução 
 

O presente projeto de relatório desenvolve-se no âmbito da realização de um estágio na 

empresa Ruris1 que visa o cumprimento dos requisitos pretendidos para a obtenção do grau 

de Mestre em Administração e Gestão Pública. Esta empresa dedica-se ao 

desenvolvimento de projetos e de modelos que potenciem os territórios rurais e que, 

consequentemente, fomentem o seu desenvolvimento. Por outro lado, este trabalho foi 

igualmente desenvolvido no âmbito do projeto STRINGS - Selling The Rural IN (urban) 

Gourmet Stores – establishing new liaisons between town and country through the sale 

and consumption of rural products (PTDC/GES-OUT/29281/2017/ POCI-01-0145-

FEDER-029281)2, em que, entre outras dimensões, se procura analisar a crescente 

valorização social e institucional dos produtos agroalimentares de origem rural, sendo para 

isso relevante analisar as políticas e estratégias que visam aquela valorização e o seu 

contributo para o desenvolvimento dos territórios rurais. As áreas rurais em Portugal 

foram, ao longo do tempo, alvo de um conjunto de transformações plurais que ditaram 

novas configurações a nível territorial relativamente à funcionalidade destes espaços 

(Figueiredo, Kastenholz, Eusébio, Gomes, Carneiro, Baptista, Valente, 2011). O abandono 

dos territórios rurais e a perda das suas dinâmicas sociais e económicas são as evidências 

mais notórias desta problemática e acarretam um conjunto de consequências a nível social, 

económico, ambiental e territorial que, em muitos casos se encontram ainda por analisar ( 

Baptista, 2001; Gomes, 2010; Ilbery, Maye, Kneafsey, Jenkins, & Walkley, 2004).  

Neste sentido é importante estudar as estratégias capazes de revitalizar estes 

territórios, assim como o papel das políticas públicas no seu desenvolvimento, e no 

desenvolvimento do setor agrícola. É neste âmbito que analisar a metodologia seguida em 

alguns projetos desenvolvidos pela Ruris surge como uma temática relevante.   

Assim, neste trabalho iremos analisar quais as metodologias utilizadas pela 

empresa para potenciar os territórios mais frágeis e, com base nos projetos do “Fumeiro de 

Montalegre” e do “Plano estratégico agroalimentar do Tâmega e Sousa”, avaliar o seu 

contributo para o desenvolvimento destes territórios. 

 
1 A Ruris Desenvolvimento é uma empresa que se dedica ao desenvolvimento de projetos que visam o 

desenvolvimento das áreas rurais. No ponto seguinte está o enquadramento desta empresa assim como o seu 

âmbito de atuação.  

 
2 https://www.stringsproject.pt/ 
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Depois desta introdução, o relatório estrutura-se da seguinte forma: neste primeiro 

capítulo será contextualizada a entidade de estágio e apresentados os objetivos e 

metodologia do estudo; seguidamente far-se-á o enquadramento teórico repartido em três 

capítulos distintos: o primeiro referente às áreas rurais, o segundo dedicado à agricultura 

em Portugal e o terceiro relativo à valorização dos produtos agroalimentares. No quinto 

capítulo será apresentada a metodologia desenvolvida pela Ruris e os projetos 

mencionados anteriormente. No capítulo seguinte são apresentados os principais resultados 

da aplicação de inquéritos por questionário aos agentes envolvidos nestes projetos e, por 

fim, no capítulo 7, são apresentadas as conclusões.  
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1. Enquadramento da entidade de estágio - Ruris3 

 

A Ruris foi criada em 2014 e tem-se dedicado ao estudo dos territórios de baixa 

densidade e ao desenvolvimento de projetos que visam a promoção dos territórios e dos 

produtos endógenos, a valorização do património turístico, cultural e natural com o intuito 

de gerar desenvolvimento a nível local.  

Através do potencial territorial, que precisa de ser trabalhado e valorizado, e com 

base em processos de inovação que garantam emprego, riqueza local e a fixação de 

pessoas, é possível criar valor e fomentar o progresso destas regiões mais débeis, assim 

como a sua projeção nacional e internacional.  

Todos os projetos são desenvolvidos seguindo uma metodologia única e 

diferenciada de acordo com a vocação ou o potencial do município, assim com base na 

elevada taxa de sucesso dos projetos podemos perceber, de forma geral, que as estratégias 

aplicadas pela Ruris são primeiramente estudadas, tendo em conta o território, os ativos, 

meios e os recursos disponíveis e analisadas com base numa relação entre custos e 

proveitos e vantagens e desvantagens. Consequentemente são implementadas seguindo 

uma lógica inovadora e diferenciadora e acompanhadas durante o período de execução, por 

isso mesmo são adequadas aos territórios rurais. 

Desde 2015 já foram muitos os projetos desenvolvidos por esta entidade, por isso 

mesmo, de forma a transparecer o trabalho realizado pela mesma, apresenta-se uma tabela 

no Anexo 1 com vários projetos desenvolvidos neste âmbito.  

 
3 A informação que consta neste ponto foi obtida através de observação direta e através de informações e 

declarações de vários trabalhadores e colaboradores da empresa Ruris.  
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2. Objetivos e Metodologia 
 

A elaboração deste relatório compreende um conjunto de objetivos práticos e 

teóricos, uma vez que o presente estudo tem uma componente teórica, comum a uma das 

dimensões analisadas no âmbito do já mencionado projeto STRINGS, e uma componente 

empírica, aliada também à realização do estágio na Ruris.   

Este estudo surge da necessidade de avaliar a metodologia utilizada pela Ruris nos 

projetos de desenvolvimento para territórios de baixa densidade. Desta forma foi 

necessário conhecer e estudar os projetos desenvolvidos pela empresa nesta área e 

selecionar, como mencionado antes, dois projetos relacionados com a produção 

agroalimentar - Fumeiro de Montalegre e o Plano estratégico agroalimentar do Tâmega e 

Sousa - para analisar a metodologia utilizada e averiguar os impactos desses projetos no 

território. 

De forma a concretizar este objetivo central também se revelou importante reunir 

um conjunto de conhecimentos teóricos, no sentido de:  

- Perceber as dificuldades e os desafios que as áreas rurais enfrentam; 

- Analisar de que forma as políticas nacionais e da UE (União Europeia) destinadas 

ao desenvolvimento das áreas rurais e do sector agroalimentar e agrícola têm apoiado e 

impulsionado o desenvolvimento; 

- Perceber o papel da valorização e comercialização dos produtos endógenos para 

os territórios de baixa densidade. 

 Em termos da metodologia seguida para avaliar as propostas da Ruris, foram 

realizados inquéritos por questionário aos produtores envolvidos nos dois projetos, bem 

como, de forma a incluir também a perspetiva institucional, entrevistas aos agentes 

coordenadores de cada um dos projetos.  

 

2.1 Atividades desenvolvidas no âmbito do estágio4 

Na fase inicial do estágio foi acordado entre a entidade de estágio e a Professora 

Doutora Elisabete Figueiredo, que orientou este trabalho, que o objetivo central do estágio 

seria analisar a metodologia preconizada nos projetos desenvolvidos pela Ruris e avaliar o 

 
4 Toda a informação presente neste ponto é da minha autoria, pois é referente ao trabalho que desenvolvi 

durante o período de estágio. Desta forma é passível de ser confirmada com os agentes colaboradores da 

Ruris. 
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contributo desta para o progresso económico, social e ambiental dos territórios onde é 

aplicada. Através desta avaliação metodológica, realizada com base na opinião de agentes 

envolvidos nos projetos, é possível aferir os impactos estratégicos territoriais e contribuir 

para uma avaliação da metodologia desenvolvida e adotada por esta empresa.  

Apesar de esta ser a temática chave, ao longo do período de estágio foram 

desenvolvidas outras atividades complementares, algumas relacionadas com a temática a 

desenvolver no relatório e outras associadas a outros projetos.  

 

- Atividades relacionadas com projetos de Cultura em Rede: 

Na fase inicial de estágio participámos na elaboração de relatórios de execução e 

evidências de projetos de base cultural. Estes projetos representam a cooperação 

intermunicipal ao nível da cultura. De forma muito simples estes projetos consistem na 

união de territórios ou, neste caso, de municípios que em conjunto criam um calendário 

comum e partilhado de eventos culturais para tirar partido da diversidade da rede. Esta 

estratégia permite a partilha cultural, maior visibilidade dos territórios e um conjunto de 

fluxos turísticos e económicos. A programação cultural em rede é, desta forma, uma 

política cultural inovadora, eficiente e participada para a promoção da cultura e da 

notoriedade nos territórios de baixa densidade. 

Os relatórios elaborados neste âmbito consistiam na organização de informação de 

ações já desenvolvidas, de projetos já aprovados e em fase de implementação. Estes 

relatórios têm como propósito demonstrar a execução das atividades e iniciativas propostas 

na candidatura e no projeto através de fotografias e dados numéricos, como o número de 

inscritos por atividade e o número de participantes que permite comprovar a adesão e a 

consequente dinamização do território.  

 

- Atividades relacionadas com o plano de desenvolvimento do setor agroalimentar do 

Tâmega e Sousa: 

O Plano de Desenvolvimento do Setor agroalimentar do Tâmega e Sousa constitui 

num diagnóstico e análise às condições de desenvolvimento agroalimentar de onze 

concelhos que fazem parte da CIM do Tâmega e Sousa. O objetivo deste diagnóstico 

inicial assenta numa estratégia de especialização inteligente que permite reconhecer as 

especificidades dos territórios e dos agentes e pretende potenciar as fileiras do setor 
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agroalimentar do Tâmega e Sousa de forma a torná-las competitivas e a aumentar o valor 

acrescentado dos produtos e dos mercados.  

Relativamente a este projeto a colaboração materializou-se ao nível da organização 

das visitas de campo e dos grupos de trabalho.  

As visitas de campo pretendiam melhorar o conhecimento técnico dos produtores; 

estimular a cooperação entre agentes; refletir e discutir conjuntamente o Modelo de 

Negócios; estimular a adoção de novos processos produtivos; e incentivar o debate acerca 

da melhor estratégia que permita melhorar a rentabilidade das produções. 

Foram realizadas seis visitas de campo a explorações de cogumelos shiitake, de 

kiwis, de mirtilos, hortícolas em modo de produção biológico, bovinos para carne 

certificada e vitivinícola de vinho verde. Estas visitas destinam-se essencialmente a 

produtores e potenciais interessados em iniciar essa atividade, a comercializadores, a 

técnicos de entidades relevantes no contexto do agroalimentar da região e a técnicos dos 

Municípios. 

O cerne do trabalho desenvolvido neste caso foi voltado para a organização das 

visitas. Desta forma foi necessário contactar diversos produtores e restantes participantes 

para formalizar inscrições, dar informações adicionais e, além disso, auxiliamos também 

na elaboração e organização de alguma informação necessária para as mesmas.  

Os grupos de trabalho pretendiam averiguar quais os desafios e as oportunidades 

das atividades do setor agroalimentar deste território. O propósito destas seções era 

estimular a discussão e reflexão conjunta entre os participantes, que ao interagirem uns 

com os outros, produziam ideias e aprofundavam temas subordinados a cada uma das 

atividades.  

Nesta atividade, o contributo foi sobretudo no período anterior à atividade, ou seja, 

na fase de organização e planeamento. Tal como aconteceu nas visitas de campo, foi 

necessário entrar em contacto com os produtores para dar a conhecer a ação e a convidá-

los a participar na mesma. Além disso auxiliamos a organização e elaboração de 

documentos na fase anterior e posterior de cada ação.  

 

 - Projeto da Nova Escola do Mundo Rural: 

O projeto da Nova Escola do Mundo Rural é de cariz social e ambiciona garantir o 

acesso à educação pré-escolar às crianças dos 4 meses aos 5 anos de forma a contribuir 
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para o seu desenvolvimento e reverter a linha de exclusão social presente no concelho de 

Idanha-a-Nova. Desta forma, deu-se auxílio ao nível da elaboração de relatórios de 

evidências de forma a comprovar a realização das atividades propostas na candidatura do 

projeto. Estes relatórios consistiam na descrição das ações propostas e de que formas foram 

implementadas. Seguidamente mostravam-se evidências da sua realização através de 

fotografias.  

 

- Redação de textos para o sítio da Internet da Ruris 

Foi também proposto pela entidade, que se criassem alguns textos sobre algumas 

das temáticas que são objeto de atuação e de priorização da empresa para serem 

publicitados no sítio da internet da Ruris. Numa fase inicial sugeriram-se alguns dos temas 

mais pertinentes para serem abordados e, posteriormente redigiu-se alguns textos sobre os 

mesmos. Estes textos tinham como intuito facilitar a compreensão dos que visitam o 

espaço online da Ruris, para que as pessoas tenham uma melhor perceção do âmbito de 

atuação da Ruris e das temáticas desenvolvidas na elaboração de metodologias de 

desenvolvimento territorial. Assim escreveu-se um texto sobre a temática da programação 

da cultura em rede e outro referente aos produtos endógenos. Nestes textos descrevia-se 

ainda de que forma a Ruris contribuía para a promoção e valorização destas temáticas e 

apontaram-se também alguns exemplos de projetos elaborados neste sentido.    
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Capítulo II- Áreas rurais 

1. Sumário 

As áreas rurais em Portugal têm sofrido, ao longo do tempo, um conjunto de 

transformações, que se acentuaram a partir dos anos 50 do século XX e que ditaram novas 

tendências e reconfigurações a nível social e territorial, colocando estes territórios numa 

situação de vulnerabilidade e fragilidade, conduzindo ao despovoamento e abandono. Estes 

territórios, outrora associados ao setor agrícola devido à elevada presença de explorações 

(Baptista, 2001), são atualmente encarados como espaços com potencial de inovação em 

que se valorizam especialmente as atividades orientadas para o consumo, especialmente as 

associadas à conservação da natureza e ao turismo (Figueiredo, 2008). 

No caso Português, as transformações foram essencialmente sentidas nos pequenos 

aglomerados populacionais, sobretudo no interior do país (Baptista, 2001; Gomes, 2010; 

Ilbery et al., 2004). O despovoamento de pequenos aglomerados rurais foi uma 

consequência inevitável de um vasto conjunto de dinâmicas (como a globalização, a 

revolução industrial e as alterações demográficas e económicas) que colocam em causa o 

desenvolvimento das áreas rurais e a coesão social. Assim, de forma progressiva, 

começaram a emergir um conjunto de estratégias e metodologias que visavam revitalizar 

estes territórios (Iglesias, 2009). Ao longo deste capítulo são mencionadas algumas 

metodologias que visam contribuir para o desenvolvimento social e económico destes 

territórios.  

 

2. Conceito de Rural 

No meio de um conjunto múltiplo e diverso de estudos sobre as áreas rurais - como 

as novas tendências destes espaços e o desenvolvimento rural - existe uma pluralidade de 

abordagens e possíveis definições sobre o conceito de “rural”. Este conceito não é, de todo, 

consensual entre os autores e investigadores pois as experiências variam entre 

investigadores e entre países e mesmo no interior de cada país, de acordo com as regiões 

(Eupen, Metzger, Pérez-Soba, Verburg, Doorn, Bunce, 2012). Existe um grande conjunto 

de variáveis importantes para analisar este conceito e estas vão variando consoante o 

âmbito e a área de estudo. Nesta lógica, a noção é distinta quando analisada por um 



 

10 
 

economista, que atenta nas questões económicas; por um ecologista, que dá maior ênfase à 

componente natural e ambientalmente sustentável (Eupen et al., 2012); ou por um 

sociólogo, que se dedica ao estudo dos fenómenos e comportamentos sociais ao nível 

tradicional (Dinis, 2006 as cited in Eupen et al., 2012). Assim, há uma grande dificuldade 

em definir este conceito, uma vez que não existe uma definição única (Eupen et al., 2012; 

Figueiredo et al., 2011; Jacinto, 1995; Rolo & Cordovil, 2014). 

Na perspetiva de Jacinto (1995) a dificuldade surge porque estas áreas variam de 

acordo com a delimitação do território, com as atividades económicas e com o próprio 

dinamismo social. Por esta razão, as designações mais frequentes que geralmente são 

usadas para definir estes espaços são “rural” ou “interior” que acaba nitidamente por 

desvalorizar estas áreas assim como os processos e as atividades que ali se desenvolvem. 

Contrariamente estão as áreas urbanas que são fortemente desenvolvidas e que devem este 

facto às fáceis acessibilidades tanto de infraestruturas como económicas e sociais. Por esta 

via, geralmente, as áreas rurais mais desenvolvidas situam-se mais perto das áreas urbanas 

(Jacinto, 1995) 

As áreas rurais portuguesas são caraterizadas por aglomerados populacionais com 

menos de 2.000 habitantes e distinguem-se das cidades pela dimensão da população 

(Baptista 2001; Rolo & Cordovil, 2014). O contraste mais evidente entre os espaços rurais 

e urbanos reside na acrescida importância da produção agrícola e silvícola e dos baixos 

aglomerados populacionais nas zonas rurais (Cavaco, 2004; Rolo, 2016). No entanto, num 

período mais recente, começou a surgir uma nova dicotomia de categorização5 dos espaços 

rurais que distinguiam os que continuam a dar relevância à função produtiva dos que se 

dedicam à conservação do meio ambiente e da sua qualidade (Figueiredo, 2008). 

 

2.1. Tipos de rural  

Quando se analisam fenómenos rurais e estes espaços específicos é importante ter a 

noção das diferenças entre os territórios, pois estes são muito diferentes e detém um 

conjunto de caraterísticas e recursos distintos. O sucesso das estratégias que visam o 

desenvolvimento das áreas rurais dependem adaptabilidade destas ao território, logo é 

crucial ter em conta a diversidade de áreas rurais (Kageyama, 2004) 

 
5 Esta dicotomia de categorização será analisada posteriormente no subcapítulo do desenvolvimento rural 
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Vários autores, de diferentes áreas e países, têm-se dedicado ao estudo das várias 

tipologias de rural. Na perspetiva de Kageyama (2004) existem três tipos de áreas rurais:  

- As áreas “economicamente integradas”, que se situam perto dos centros urbanos e 

que, geralmente, apresentam melhores condições de vida associadas ao acesso a uma 

rede de comunicações, à proximidade a economias de escala e ao emprego. Estas 

zonas combinam o melhor dos dois mundos, isto é, as vantagens associadas à vida 

rural e à vida urbana (Kageyama, 2004);  

- As áreas rurais intermediárias correspondem às zonas com uma conjuntura agrícola 

próspera. Estas encontram-se mais afastadas das grandes áreas urbanas, no entanto 

através da rede de transportes o acesso é facilitado. Estes espaços começam a estar 

mais voltados para a integração da economia através de atividades associadas à 

indústria, ao turismo e à cultura que fomentam o desenvolvimento e o emprego 

(Kageyama, 2004); 

- As áreas rurais isoladas são as que se encontram mais distantes dos centros urbanos. 

Nestes territórios o acesso a serviços e infraestruturas é quase inexistente, por isso a 

população é escassa, distribui-se de forma dispersa, tem baixas qualificações e 

ocupa-se maioritariamente do setor primário e da produção tradicional (Kageyama, 

2004).  

Na perspetiva de Rolo e Cordovil (2014) as distintas zonas rurais constituem 

manchas no mapa de Portugal Continental compostas por uma diversidade de concelhos 

com aspetos muito díspares. Os autores consideram que existem sete tipos de áreas rurais 

em Portugal Continental: primeiramente está um grupo de áreas de baixa densidade, que se 

subdivide em três categorias, as zonas de baixa densidade Norte, Centro e Sul; 

seguidamente surgem as áreas rurais em transição agrícola e em transição para indústria e 

serviços; por fim estão os territórios de rural denso ou metropolitano, conforme 

apresentado na Tabela 1 (Rolo & Cordovil, 2014). Quando se fala destes espaços é ainda 

importante distinguir entre espaços mais periféricos e centrais, conforme a distância e 

proximidade aos grandes centros (Ferrão, 2000). 
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Tabela 1- Tipos de Rural e indicadores de caraterização 

 

Fonte: (Rolo & Cordovil, 2014) 

 

Os três tipos de áreas de baixa densidade apresentam níveis baixos e médios de 

densidade populacional e de capital humano e o índice de integração urbana é 

relativamente inferior aos restantes tipos de rural, em contrapartida a percentagem de 

atividade do setor primário apresenta os valores mais elevados. Os espaços rurais em 

transição agrícola são uma variante muito idêntica ao rural de baixa densidade, no entanto 

a densidade populacional, o potencial demográfico e o capital humano apresentam valores 

mais otimistas. Os que estão em transição para o setor industrial e dos serviços 

assemelham-se aos territórios de tradição agrícola, por isso é que se encontram no mesmo 

grupo, porém os valores do índice de integração urbana são superiores e a presença do 

setor primário é bastante reduzida em comparação com as áreas de baixa densidade e em 

transição agrícola. O rural denso e metropolitano é completamente contrário ao rural de 

baixa densidade com valores nitidamente superiores em todas as variáveis, exceto na 

percentagem do setor primário (Rolo & Cordovil, 2014).  

De acordo com os dados percebemos que dos 267 concelhos contabilizados para este 

estudo, a nível Continental, existem 109 que pertencem ao rural de Baixa densidade, logo a 

maior percentagem de superfície rural (Rolo & Cordovil, 2014). 

Numa vertente mais orientada para o ambiente, Baptista (2003) considera três 

tipologias de áreas rurais: 

− O “rural preservado” que diz respeito aos territórios em que se dá elevada 

importância à preservação da natureza. Estes espaços são geralmente povoados por 

residentes secundários ou por pessoas que decidiram ir viver para o campo ao invés 

da cidade e são mais predominantes nos países da Europa do Norte e Central; 
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− Contrariamente à primeira tipologia está o “rural produtivo” em que não existe esta 

preocupação ambiental e estes espaços são vistos como produtivos e aliados á 

produção agroalimentar; 

− Por fim existe ainda o “rural marginal ou dependente” e neste caso são 

preeminentes os interesses a apoios a territórios mais débeis e apoios sociais face 

ao poder nacional e regional (Baptista, 2003). 

Numa perspetiva contrária, Eupen et al. (2012) consideram que algumas tipologias 

usadas são inadequadas para atender à diversidade rural e por isso é necessário ter em 

conta novas dimensões a nível europeu (Eupen et al., 2012). A nova tipologia apresentada 

pelos autores considera três tipos de áreas rurais: as Periurbanas, as Rurais e as 

profundamente rurais. As áreas periurbanas encontram-se geograficamente perto dos 

centros urbanos, onde a densidade populacional é maior e onde o setor terciário é 

predominante em relação ao setor primário, contribuindo positivamente para o PIB 

(Produto Interno Bruto). As áreas rurais caraterizam-se pela menor densidade 

populacional, em comparação com as áreas anteriores, e o setor primário é a atividade 

predominante. Por fim, as zonas profundamente rurais são as que detêm menor densidade 

populacional e onde as rendas são mais baixas (Eupen et al., 2012). 

A OCDE elaborou um estudo que pretendia tipificar as diferentes regiões geográficas da 

OCDE e classificou-as como: “Predominantemente urbanas”, “Intermédias” ou 

“Predominantemente rurais” (OECD, 2011). Conforme apresentado na Figura 1, no ano de 

2011 os países da UE com mais áreas “predominantemente rurais” são por exemplo 

Portugal, a Grécia e os países nórdicos, como a Finlândia, a Suécia e a Noruega (OECD, 

2011).  

 

 

 



 

14 
 

Figura 1- Tipologia regional da OCDE para o continente Europeu 

 

Fonte: (OECD, 2011) 

 

2.2 Da visão tradicional sobre os territórios rurais à sua reconfiguração  

As áreas rurais foram durante muitas décadas tradicionalmente associadas à 

agricultura e às dinâmicas resultantes do setor agrícola com um conjunto de repercussões 

económicas e sociais favoráveis (Baptista, 2001; Baptista & Alegre, 2008) e por isso a 

produção era, historicamente, uma função fundamental também a nível social (Baptista & 

Alegre, 2008).  
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Ao longo do século passado ocorreram um conjunto de mudanças plurais com 

consequências distintas que ditaram uma nova configuração, ou um conjunto de 

reconfigurações, aos espaços rurais (Figueiredo et al., 2011). As principais transformações 

que ditaram uma nova realidade e configuração a nível social e territorial prendem-se com 

as dinâmicas de globalização, as alterações económicas e financeiras (Veiga, 2016) a 

revolução agrícola e industrial (Ferrão, 2000; Oliveira, 2012), as novas tendências 

demográficas e a escassez de recursos financeiros e humanos a nível das áreas rurais que 

colocaram estes territórios rurais numa situação frágil e débil (Ilbery et al., 2004; Veiga, 

2016) principalmente nos pequenos aglomerados populacionais (Baptista, 2001; Gomes, 

2010). 

Ao nível da demografia é importante enumerar alguns dos fatores que contribuíram 

para esta situação e impediram a revitalização dos territórios de baixa densidade. As 

mudanças dos estilos de vida da população em geral mudaram com a intervenção de 

medidas e de políticas públicas que visaram melhorar a qualidade de vida da população e 

aumentar a esperança média de vida das mesmas, garantindo uma vida mais duradoura e 

com qualidade. A esperança média de vida tem vindo então a aumentar desde 1970 

(Pordata, 2018b), a taxa de mortalidade infantil a diminuir (Pordata, 2018d) e o saldo 

natural em declínio desde então (Pordata, 2015c). O panorama apresentado evidencia que 

existem cada vez menos pessoas em idade ativa em relação aos idosos (Figura 2), uma 

tendência claramente visível nos censos de 2001 e de 2011 mas bem percetível desde aos 

anos setenta (Gomes, 2010; Instituto Nacional de Estatística, 2011).  

Figura 2- Índice de envelhecimento no ano de 2017 

 

Fonte: (Pordata, 2018c) 
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Além disto, também o desenvolvimento industrial (Gomes, 2010) contribuiu para o 

aumento de fluxos migratórios de pessoas em idade ativa para os grandes centros desde os 

anos 50 (Braga, Natário, Daniel, & Fernandes, 2013), e para o declínio do saldo 

migratório, que chegou a atingir valores negativos recentemente (Pordata, 2015b)  

De forma sucinta pode dizer-se que o processo de industrialização recorrente após a 

segunda guerra mundial veio acentuar as disparidades territoriais através da litoralização 

urbana, reforçando as assimetrias e a desertificação territorial (Costa, 1993), conforme 

apresentado nas Figuras 3 e 4. 

Figura 3 – Densidade populacional por município 

 

Fonte: (Instituto Nacional de Estatística, 2016) 

 

Figura 4 – População residente segundo dos Censos de 2011 (Total e por grupo etário) 

 

Fonte: (Pordata, 2015a)  

A industrialização da agricultura, após a segunda guerra mundial, criou uma nova 

rutura no rural e subdividiu o rural dito moderno, predominantemente industrializado e 
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com evoluções ao nível do sector agrícola do rural tradicional e fortemente arcaico (Ferrão, 

2000). A mecanização da agricultura também contribuiu para a mudança demográfica pois 

gerou muito desemprego nas áreas rurais, uma vez que a indústria não foi capaz de integrar 

todos os que tiravam proveitos e rendimentos através do setor primário, logo tiveram de se 

movimentar para outros territórios que com mais ofertas a nível do mercado de trabalho 

(Gomes, 2010; Meleiro, 2004b), conforme representado na Figura 4. A nível nacional é 

possível ver claramente esta tendência, visto que o despovoamento rural do interior tem 

vindo a acentuar-se desde os anos 60 do séc. passado e, por outro lado, intensificaram-se os 

aglomerados populacionais nos grandes centros. A densidade populacional do país é de 

115 hab/km2, porém no caso das sub-regiões da Beira Interior Sul, Alto Alentejo, Alentejo 

Litoral e Baixo Alentejo este valor é muito inferior correspondendo a 15-20 hab/km2 

(Instituto Nacional de Estatística, 2016; PORDATA & INE, 2015) 

O despovoamento rural do interior é também um problema e um desafio político, 

sendo que os sucessivos governos nacionais foram igualmente, em certa medida, 

responsáveis ao atribuir maior volume de investimento à zona litoral e ao fechar alguns dos 

serviços no interior como escolas, centros de saúde e tribunais (Sousa, 2010). A par disto, e 

em complemento, é crucial apontar as dinâmicas de globalização que foram surgindo ao 

longo do tempo, acompanhando e promovendo muitas destas mudanças, e que ditaram 

inevitavelmente novas realidades e assimetrias regionais (Braga et al., 2013). Este 

fenómeno ditou um conjunto de consequências opostas, uma vez que por um lado ditou 

repercussões positivas para o desenvolvimento económico e social e em contrapartida 

contribuiu para o esbatimento das assimetrias regionais (como a litoralização e a 

desertificação do interior). (Braga et al., 2013) 

No fundo, conforme aponta Jacinto (1995) as estruturas agrárias desajustadas, a 

ausência de formação dos recursos humanos, a integração Europeia e as mudanças da PAC 

(Política Agrícola Comum) aliadas aos processos de globalização e comercialização 

contribuíram para a debilidade destes territórios6 (Jacinto, 1995).  

De acordo com Figueiredo (2003) a própria realidade do mundo rural e os modelos 

(emergentes) concebidos para promoverem o desenvolvimento local estão associados a um 

novo paradigma global, uma vez que a globalização é um processo contínuo e claramente 

 
6 Este tópico será abordado mais detalhadamente no ponto 4 deste capítulo e no Capítulo III. 
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em constante evolução, no entanto, percecionado de forma diferente de acordo com o 

território (Figueiredo, 2003).  

A nível da economia existiu também uma mudança de tendências sendo a mais 

notável a transição do sector primário, predominantemente agrícola, para o sector terciário 

ou dos serviços. Com esta mudança a própria agricultura, a nível Europeu, deixou de ser 

menos intensiva a nível de força de trabalho despendida e passou a ter mais impactos a 

nível económico, ambiental e da própria alimentação (Shucksmith, 2012).  

No caso português, este conjunto de fenómenos teve impactos a nível geográfico 

pois a área utilizada para as pequenas produções tem vindo a diminuir acentuadamente e a 

área de floresta a aumentar, tal como a utilizada intensivamente. Este é claramente um 

sinal claro de que “A agricultura já não assegura a vitalidade da sociedade rural e a terra já 

não estrutura as relações sociais que nela se estabelecem” (Baptista, 2001, pág. 31), uma 

vez que este setor deixou de ser uma atividade geradora de economia e a cultura rural foi 

sendo progressivamente homogeneizada de hábitos e comportamentos (Baptista, 2001). 

Consequentemente estas zonas, definidas vulgarmente como débeis, tendem a ser mais 

afetadas em contextos adversos, como em crises económicas e sociais (Figueiredo, 2008). 

 O despovoamento dos territórios rurais é um problema que afeta a sociedade 

portuguesa e coloca em causa o desenvolvimento sustentável e coeso das áreas rurais, 

fomentando o isolamento e a destruturação de famílias e de territórios urbanos e rurais, 

uma vez que o excesso populacional nas áreas urbanas implica também impactos negativos 

para a sociedade (Meleiro, 2004b). Este fenómeno foi primeiramente percecionado em 

aldeias e vilas, ou seja, territórios com menor densidade populacional mas abarca também 

várias cidades do interior, onde a perda populacional é menos, mas evidente (Moreira & 

Rodrigues, 2008). No início do século passado existiam poucos centros urbanos com 

dimensão intermédia, um panorama contrário ao que se assistia nas últimas décadas, uma 

vez que 15% da população residia em centros com uma densidade populacional de 5 a 10 

mil habitantes. Este fenómeno demonstra a situação de despovoamento que se agravou no 

início deste século (Moreira & Rodrigues, 2008).  

Cavaco (2004) reforça esta problemática com base num estudo elaborado pela 

Direção-geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano que aponta que a 

este flagelo atingiu 1/3 do território português nas últimas décadas do século XX. Este 

despovoamento leva ao abandono das pessoas da superfície rural que, de forma gradual, 



 

19 
 

gera impactos ao nível biofísico (como secas, abandono dos solos produtivos e 

desaproveitamento de recursos) (Cavaco, 2004).  

Para que as áreas rurais e urbanas estabeleçam de novo relações de complementaridade 

e simbiose, Ferrão (2000a) sugere que:  

− As cidades devem ser o elo de ligação entre os territórios rurais e o mundo exterior 

visto que, por regra, as cidades são escolhidas para fazerem a ponte com a 

internacionalização;  

− Se adote uma representação social que considere os espaços urbanos e rurais 

membros de uma região comum, ausente de distinções pejorativas;  

− Se garantam condições e serviços de fácil acesso às regiões rurais;  

− E que se criem redes que fomentem a disseminação e troca de informação sempre 

que possível com base nas novas tecnologias de informação e comunicação com o 

intuito de promover a coesão e a competitividade regional (Ferrão, 2000). 

3. Desenvolvimento Rural  

 Os fenómenos e mudanças sociais que surgiram durante o século passado mudaram 

e modelaram novos ideais sociais e interpretações acerca do mundo rural (Silva, 

Figueiredo, Eusébio, & Carneiro, 2016).  

A crescente perceção da debilidade do mundo rural tem despoletado múltiplos 

cenários ligados ao potencial destes espaços. A reduzida importância da atividade agrícola 

que se tem vindo a sentir emerge a necessidade de utilizar a natureza, o património e as 

tradições culturais e históricas enquanto pilares de um novo desenvolvimento. Esta 

conceção coloca o território como enfoque principal da mudança, uma vez que este é o ator 

principal do DR (Desenvolvimento Rural) (Santos, 2016). 

Numa perspetiva política7, o DR requer a participação e envolvência da 

comunidade, o reconhecimento dos potenciais recursos endógenos e ainda o respeito pelo 

meio ambiente. Neste sentido, as políticas da UE têm uma dimensão cada vez mais 

multifuncional que envolve a integração de várias atividades locais (Marescotti, 2003).  

De acordo com Cavaco (2004) o desenvolvimento é um processo complexo e 

perspetiva-se sustentável nas vertentes económicas, ecológicas, social e cultural. Deve 

também ser pioneiro, isto é, não deve apenas ser capaz de incentivar a regressão das 

atividades associadas ao setor primário, mas deve capacitar e fomentar a qualidade de vida 
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e a melhoria de condições de forma a contrariar a perda demográfica e a fixar pessoas 

(Cavaco, 2004) 

A partir dos anos 80, com a mudança de perspetivas e estereótipos relativos ao 

mundo rural, surgiram um conjunto de abordagens inovadoras que visavam potenciar o 

desenvolvimento e na perspetiva de Ferrão (2000a) estas deveriam compreender três fases:  

a primeira fase correspondia à desagregação ou separação da atividade agrícola e produtiva 

do mundo rural; seguidamente deveriam emergir novas conjeturas de valorização dos 

territórios associadas à conservação da natureza e ao reconhecimento dos aspetos 

sustentáveis, ao enaltecimento do património histórico e tradicional, e ao prestígio das 

paisagens naturais com o intuito de impulsionar atividades turísticas; por fim, o 

reconhecimento da importância de práticas multifuncionais, que encara estes territórios 

enquanto promotores de diversas atividades, sendo nesta perspetiva a dinamização de 

atividades económicas não apenas geradoras de valor económico mas também de valor 

social e ambiental (Ferrão, 2000). 

O conceito de multifuncionalidade surgiu no final dos anos 80 (CEE, 1988 as cited 

in Figueiredo et al., 2011), quando se começaram a pensar novas lógicas e funções 

relacionadas com as áreas rurais com base nos instrumentos, recursos e capacidades destes 

espaços. Esta nova tipologia emergente pretende configurar estes espaços para o consumo, 

geralmente associados ao turismo, à preservação ambiental, à criação de um espaço de 

lazer e passeio para as populações das áreas urbanas e à produção e valorização de 

alimentos endógenos. No entanto estas novas alternativas não têm, no caso Português, 

impactos extraordinariamente positivos, embora tenham beneficiado alguns territórios e 

agentes não é possível generalizar este feito (Figueiredo et al., 2011). No fundo, a 

multifuncionalidade dos territórios é motivada por pessoas que vêm do exterior destes 

territórios e das que impulsionam novas atividades no território (Cavaco, 2004).  

Diversos autores defendem a revitalização do rural baseado na revalorização das 

capacidades específicas dos distintos territórios (Figueiredo, 2008). No entanto, segundo 

Baptista (2003) antes de se definir e implementar uma estratégia de desenvolvimento é 

necessário fazer um estudo do território que permita identificar as forças e fraquezas da 

região. Com esta análise antecedente pretende-se averiguar quais as oportunidades do 

território e antever os desafios que poderão surgir. A partir desta primeira análise é 

 
7 As políticas de desenvolvimento rural e o seu contributo para o DR serão analisadas no ponto seguinte.  
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possível enquadrar os objetivos de desenvolvimento e formular uma metodologia 

estratégica, bem fundamentada, e tirar partido dos apoios financeiros da UE e das políticas 

de DR (Baptista, 2003).  

As abordagens que surgiram no sentido de reconfigurar e reavivar o rural baseiam-

se na valorização de um conjunto de setores que pretendem dinamizar o território e a 

sociedade. Estas surgiram, como refere Barquero (1995), da passagem de uma ideologia 

política “top-down” para a “bottom-up” que tenta resolver os problemas rurais através dos 

recursos próprios existentes. Esta ideia ressalva a importância dos recursos endógenos e 

das capacidades territoriais (Ribeiro & Vareiro, 2007).Seguidamente estão enumeradas 

algumas dimensões que têm tido um papel mais relevante no processo do DR.  

 

3.1 Valorização do património 

A valorização do património é um conceito que surgiu no âmbito das iniciativas 

estratégicas de desenvolvimento e revitalização dos territórios de baixa densidade 

populacional e que tem tido reconhecido interesse público em diversos programas políticos 

(Carvalho, 2007, 2012).  

A integração do património nas estratégias de desenvolvimento económico e social 

das áreas rurais pode ser entendida numa conceção múltipla, isto é, material e imaterial que 

engloba a perspetiva ambiental, cultural, arquitetónica e dos produtos endógenos. A 

inserção desta dimensão enquanto vertente de desenvolvimento territorial está intimamente 

relacionado com um conjunto de documentos Europeus, como o caso da UNESCO, que 

pretendem proteger e valorizar o património. Nesta vertente são valorizadas um conjunto 

de atividades, espaços paisagísticos monumentos e imóveis com distinta relevância.  

 Segundo a lei 54/2007 de 31 de agosto, que vem introduzir algumas alterações à 

lei 48/98 de 11 de agosto, sobre a política de ordenamento do território e do urbanismo, a 

valorização do património cultural requer “instrumentos de desenvolvimento 

territorial” (Carvalho, 2012, p. 6), que sejam operacionalizados através de políticas 

estratégicas e sectoriais, como o Plano municipal do ordenamento do território, e ações 

como o LEADER (Ligação Entre Ações de Desenvolvimento da Economia Rural) ou dos 

programas operacionais regionais. O Plano Municipal de ordenamento do território é um 

exemplo de um regulamento de gestão urbanística e territorial que protege o património 

histórico e cultural e classifica-o de acordo com o seu valor patrimonial(Carvalho, 2012).  
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Os processos de requalificação e valorização do património, como o caso de 

requalificação de centros e aldeias históricas, é um processo de desenvolvimento com 

alguma visibilidade em Portugal e por isso mesmo é também uma das formas de inverter a 

situação que impera há vários anos no interior de Portugal (Alves, 2004). O programa de 

requalificação  das aldeias históricas de Almeida e Belmonte são dois exemplos que 

refletem esta realidade e que contribuíram para melhorar as condições de vida dos 

habitantes destas aldeias (com os melhoramentos a nível das infraestruturas) e  para 

reforçar os pontos de interesse turístico das aldeias, potenciando as visitas e o dinamismo 

histórico, cultural e turístico (Ferreira, 2011). 

 

3.2 Preservação do meio ambiente 

Neste processo transformativo e evolutivo a preservação do meio ambiente é uma 

nova dimensão a ter em conta além da agricultura, uma atividade, que outrora, era central e 

de grande relevância (Figueiredo, 2008). Esta preocupação com o meio ambiente surgiu 

com a crescente industrialização e fluxos demográficos emergentes (como a litoralização) 

e é mais notória nos países mais desenvolvidos que lidaram com a mecanização industrial 

mais cedo, como a Grã-Bretanha (Figueiredo, 2003). 

O meio ambiente é percecionado de forma distinta pela sociedade rural e urbana, 

uma vez que a primeira encara a natureza e os fenómenos naturais como um recurso 

adquirido e necessário às atividades desenvolvidas no quotidiano, como a agricultura, já 

para a população urbana estes espaços são sobretudo para visitar, descansar e apreciar 

(Figueiredo, 2003).  

A preservação natural e a crescente preocupação com as questões ambientais 

despertaram assim o interesse de muitas pessoas conduzindo ao surgimento e emancipação 

de novos espaços e alojamentos de repouso próximos da natureza, impulsionando o 

turismo (Chamboredon, 1985: 140 as cited in Figueiredo, 2008). Nesta perspetiva, 

Figueiredo (2008) considera que existe realmente uma transição do espaço rural, associado 

à agricultura, para um rural que é cada vez mais identificado com a preservação do meio 

ambiente (Figueiredo, 2008). 

A preservação natural é uma dimensão material e imaterial que tem atraído o 

interesse de cada vez mais visitantes devido às mudanças e transformações que ocorrem 

sobretudo nas cidades, ou seja, a perceção e a consciência de que os recursos naturais não 
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são ilimitados fez emergir um conjunto de preocupações sociais relacionadas com a 

ecologia e sustentabilidade que acaba por valorizar os espaços rurais.   

A criação de áreas protegidas é uma das vertentes de identificação ambiental com 

mais impacto, uma vez que o espaço natural é conceituado enquanto agente favorável ao 

desenvolvimento, incentivando vários países da Europa do Sul e Central a classificar os 

seus territórios naturais em territórios de conservação natural e ambiental (Figueiredo, 

2008).  

 

3.3 Agricultura 

Quando se analisam novas técnicas e perspetivas que encorajem o DR é importante 

considerar a agricultura, uma vez que esta atividade sempre esteve associada às áreas rurais 

e porque é importante ao nível da preservação do ambiente, da manutenção das paisagens e 

da própria economia.  

Na perspetiva de Covas (2004) o desenvolvimento deve ter uma abrangência 

tridimensional, ou seja, deve compreender a multifuncionalidade do setor agrícola, a 

diversidade da agricultura e a junção deste setor com outras atividades (Covas, 2004:55-56 

as cited in Cavaco, 2004) 

Quando se analisa o DR com base na valorização da agricultura é necessário ter em 

conta as diferentes fileiras produtivas, o potencial da competitividade, a preservação do 

território e a necessidade de agentes. (Baptista, 2003).  

A fileira produtiva compreende as diversas fases de produção, modificação e 

comercialização, de um produto ou serviço. No fundo abarca todo o processo evolutivo 

desde a génese das matérias-primas até chegarem ao mercado. Existem diversos agentes 

envolvidos neste processo que se correlacionam entre si através de fluxos de informação, 

organização e comercialização. O conjunto de processos que ocorrem ao longo da fileira 

raramente ocorrem no mesmo território, uma vez que existem múltiplos fluxos desde a 

produção de matérias-primas ou de produtos agroalimentares até à fase de comercialização. 

A nível rural existem quatro tipos de fileiras predominantes: as fileiras alimentares 

extensas, com um âmbito económico e político de elevada abrangência; as fileiras 

alimentares mais curtas mais baseado na diferenciação de mercado, na qualidade e na 

proximidade de produção, baseada em processos de regulação local e regional; as fileiras 

não alimentares sustentadas na diversidade que se focam na multifuncionalidade da terra e 
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dos recursos agrícolas para atividades relacionadas com o turismo rural ou a restauração e 

com processos regulatórios geralmente a nível regional e nacional; as fileiras diversas que 

não estão associadas à agricultura, como por exemplo a fileira do mobiliário, da produção 

têxtil, da hotelaria ou da indústria e que apresentam elevada diversidade ao nível da 

regulação (Baptista, 2003). 

A competitividade está relacionada com as fileiras e envolve duas dimensões muito 

importantes: por um lado a fileira está constantemente à procura de novas formas de inovar 

e atenta às especificidades e alterações do mercado. Por outro lado pretendem assegurar o 

cumprimento das normas, as condições de segurança alimentar e de sustentabilidade. Nesta 

lógica, as fileiras só conseguirão ser competitivas e bem-sucedidas se se conseguirem 

ajustar, cumprirem as duas dimensões referidas e se conseguirem atrair recursos como mão 

de obra, capital e inovação tecnológica. A competitividade pode ser visível entre fileiras e 

entre agentes da mesma fileira, ou seja, entre empresas que produzem para o mesmo 

circuito comercial (Baptista, 2003). 

Os territórios são espaços que abarcam diferentes fileiras produtivas, agentes 

económicos e espaços de trabalho. É esta conjugação de fenómenos que constrói uma rede 

diversa que envolve processos agrícolas e não agrícolas. (Baptista, 2003). 

O DR contribui para a heterogeneidade da área agrícola, uma vez que várias 

políticas de desenvolvimento implicam, o setor agrícola e práticas que afetam este sector 

(Ploeg, 2011). Os agricultores estão continuamente percetíveis e atentos às medidas e 

restrições que lhes são impostos, e por isso mesmo a agricultura económica surge para 

auxiliar os produtores a lidar melhor com as falhas de mercado e as situações 

imprevisíveis. A partir desta premissa é possível dizer que os processos de DR alinham 

atividades agrícolas com a perspetiva da multifuncionalidade (Ploeg, 2011). 

3.4 Produtos endógenos8 

Ainda na lógica de oportunidades de reativar o território  e o setor agrícola é 

importante ter presente as dinâmicas de consumo, associadas a um quadro de recursos, 

produtos singulares e de tradição. 

Os produtos endógenos são originários de determinada região do país e fazem parte 

da identidade regional desse território, devido às caraterísticas únicas e singulares que 

 
8 Este ponto será discutido em maior profundidade posteriormente no capítulo referente à valorização dos 

produtos tradicionais agro-alimentares. 
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detêm. O potencial destes produtos prende-se assim com a identificação dos recursos 

autóctones e da capacidade destes em gerar economia, por isso a valorização dos produtos 

endógenos é vista como um instrumento capaz de gerar economia e incentivar o DR 

(Ribeiro et al., 2018; Santos & Ribeiro, 2012). 

A capacitação dos produtores e das entidades empresariais locais é, neste caso, 

fundamental de forma a tirarem o máximo partido dos produtos e para alcançarem 

mercados mais flexíveis e competitivos, favorecendo o emprego e a 

sustentabilidade (Santos, 2016). No fundo, o sucesso das PME’s de produtos 

locais dependem da capacidade que estas têm em desenvolver processos de gestão e 

desenvolvimento tecnológico, assim como de investimento que permita o crescimento 

económico (Ilbery et al., 2004). No entanto, é ainda necessária a fusão de conhecimentos 

diversos, tanto do setor privado como do público, para otimizar a fórmula, antever desafios 

e para garantir o desenvolvimento sustentável. Desta forma a estratégia central a ser 

elaborada deve agregar valor ao território e deve ser aliada ao património, à cultura, à 

tradição, ao turismo e lazer ou à conceção de novos produtos regionais inovadores (Ilbery 

et al., 2004; Marescotti, 2003). 

O reconhecimento e comercialização destes produtos são mais frequentes nos mercados 

de abastecimento local, pois os consumidores conhecem a origem do produto e, muitas 

vezes, o próprio produtor (Fonte, 2008; Fonte, M. and Papadopoulos, 2010 as cited 

in Duarte Ribeiro et al., 2018), desta forma acredita-se que estes associam um valor 

acrescentado aos produtos e estão dispostos a despender um valor superior para os adquirir 

(Ribeiro et al., 2018). 

 

3.5 Cultura 

A dimensão cultural, enquanto estratégia de desenvolvimento, engloba uma 

dimensão mais ampla onde se insere a vertente do património, da natureza (já referidas 

anteriormente) e da história (Santos, 2016, p. 283). 

A cultura local e os recursos culturais diferenciadores são cada vez mais uma forma 

de atratividade para os visitantes e envolvência com as regiões rurais, uma vez que nestes 

pequenos aglomerados a identidade cultural é completamente distinta dos grandes centros 

urbanos, o que lhes permite uma identidade e uma diferenciação a nível territorial. O 

marketing e a promoção dos agentes culturais são cruciais por forma a absorver o interesse 
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das pessoas. Neste caso quanto maior é a diversidade de oferta maior o interesse, a 

envolvência e a multiplicidade de público (Alves, 2004). 

De forma a contribuir para a mudança é necessário, numa fase inicial, criar 

condições favoráveis para que as atividades culturais, sejam elas animações artísticas, 

degustações de produtos típicos ou exibições artísticas, sejam bem-sucedidas com o intuito 

de atrair visitantes, criar dinâmicas para os moradores locais e posteriormente gerar lógicas 

de progresso não só a nível económico mas também social. Neste sentido, a participação e 

empenho da população local é determinante para a otimização das atividades, visto que a 

fraca ou ausência de participação pode impedir o sucesso da atividade e contribuir 

negativamente para o objetivo central, o de gerar desenvolvimento nos territórios rurais. 

(Costa et al, 2010) 

Os impactos económicos a este nível não são imediatos, visto que geralmente estas 

iniciativas são encaradas como investimentos com repercussões a médio e longo prazo 

(Leitão & Lopes, 2013).  

3.6 Turismo 

O DR com base no turismo deve ter em conta todas as outras dimensões. Este que é 

um “importante instrumento de desenvolvimento das economias contemporâneas” (Ribeiro 

& Vareiro, 2007, p. 470) que ajuda a resolver alguns problemas que têm vindo a contribuir 

para o declínio de várias áreas rurais (Ribeiro & Vareiro, 2007). Apresenta-se desta forma 

como uma alternativa económica (Dinis, Panyik, & Breda, 2011) capaz de gerar um fluxo 

de atividades económicas que envolvem o alojamento, a alimentação, a rede de transportes 

e um conjunto de outras atividades desenvolvidas especificamente para os turistas (Ribeiro 

& Vareiro, 2007).   

A aposta turística deve, tal como noutros sectores, estar enquadrada num local com 

atrações turísticas que motive as pessoas a dirigirem-se aos espaços reconhecidos com 

grande atratividade ou que proporcionem experiências distintas, logo devem estar 

associados à presença de recursos naturais quantitativos e qualitativos (Ribeiro & Vareiro, 

2007). 

Conforme descrito anteriormente, o turismo é um dos instrumentos mais utilizados 

e com resultados mais positivos, sendo que estes são ainda mais visíveis quanto maior for a 

aposta na valorização histórica, tradicional e cultural. A par disto é ainda capaz de 

diversificar outros sectores, como a agricultura, ou outras atividades de cariz económico 
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que resultem desta interação, como os mercados tradicionais (Ribeiro & Vareiro, 2007), 

promove o emprego e impulsiona a revitalização e a conservação do ambiente, do 

património e dos recursos locais (Vera, 1997 as cited in Ribeiro & Vareiro, 2007).  

O turismo rural é distinto do turismo tradicional pois tem uma componente 

associada ao meio envolvente, que neste caso é o património natural e os recursos 

turísticos próprios. O tipo de oferta nestes espaços é de pequena escala, tanto a nível 

hoteleiro como cultural, contrariamente à oferta massiva presente nas regiões mais centrais 

e do litoral. De forma genérica esta variável turística centra-se mais nas atividades 

orientadas para a natureza e, de forma a otimizar os retornos desta atividade, este sector 

deve ser da responsabilidade da população rural.   

De forma geral, e de acordo com a perspetiva de Vera (1997), a implementação do 

sector turístico em territórios rurais deve: utilizar os recursos de forma sustentável; ser 

capaz de reinventar as economias destes espaços; primar pela boa gestão; incluir toda a 

população e promover um desenvolvimento com sustentado e que não implique mudanças 

ou alterações massivas para a região (as cited in Ribeiro & Vareiro, 2007).  

A relevância que esta atividade tem vindo a desempenhar em Portugal está expressa 

nos dados estatísticos que demonstram a evolução do número de estabelecimentos, o 

número de camas disponíveis e a acrescida preferência pelo alojamento local, conforme 

apresentado na Figura 5 (INE, 2017, 2018).  

Figura 5- Dormidas na modalidade de turismo rural em 2017 

 

Fonte: (INE, 2018) 

No entanto, Alves (2004) e Ribeiro (2003) defendem que a aposta neste setor não 

pode ser considerada a única via para gerar desenvolvimento económico e social nos 
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espaços ruais, uma vez que é importante ter em conta outras atividades e dimensões (as 

cited in Figueiredo et al., 2011).  

 

3.7 Inovação social 

O conceito de Inovação social é ainda muito amplo e ambíguo na UE e muitas 

vezes entendido enquanto abrangente, apenas, do campo social. Este é percecionado de 

forma distinta dependendo da organização ou do país que o aborda (Comissão Europeia, 

2010).  

Do ponto de vista de Howaldt e Schwarz (2010) a inovação social pode ser definida 

como uma conformação ou combinação de várias práticas sociais com o intuito de 

contribuir positivamente para determinada questão ou problema emergente. Distingue-se 

da inovação técnica pelo caráter imaterial na base das práticas sociais. Estas medidas são 

geralmente recetivas por parte da sociedade, ou por determinada comunidade, uma vez que 

são benéficas a nível social e também económico com repercussões nas áreas rurais 

(Howaldt & Schwarz, 2010).  

A inovação social é uma forma de estimular o mercado e a economia social de 

forma integrada e sustentável, porém é várias vezes confundida com uma prática de 

empreendedorismo.  

O conceito de “neo-endógeno”, que enfatiza as iniciativas locais, reconhece que são 

necessários meios externos, como o conhecimento, para a conceção de ideias e dinâmicas 

inovadoras, uma vez que a população local não é capaz de alcançar este propósito 

isoladamente (Bosworth et al., 2016).  

A inovação social apresenta-se neste sentido enquanto uma estratégia capaz de 

fazer face à complexidade de desafios num mundo em constante mudança. Esta inovação é 

essencial na “articulação territorial das políticas públicas” (Henriques, 2016, p. 200), uma 

vez que engloba vários campos como a capacidade organizacional, institucional e até 

profissional, em que as dinâmicas geradas pelos atores têm de ser organizadas e repensadas 

por forma a gerar competitividade e a encontrar novos caminhos para a mobilização de 

pessoas e recursos. Assim, estamos perante um panorama de inovação social quando 

existem mecanismos e normas capazes de promover melhores condições de vida, o bem-

estar da sociedade e a coesão social (Henriques, 2016). 
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A Comissão Europeia no ano de 2010 lançou a EIP (Parceria Europeia de 

Inovação), integrada na estratégia da Europa 2020, com o intuito de promover uma nova 

conjuntura inovadora de parcerias público-privadas. Esta EIP é uma abordagem 

multissectorial (Bosworth et al., 2016) que pretendia romper com os obstáculos no 

contexto Europeu relativos ao progresso dos projetos de investigação e inovação e 

cooperar para a divulgação e inserção destes no mercado (EC, 2015). Conceberam-se neste 

sentido cinco parcerias: Envelhecimento ativo e saudável; agricultura; cidades e 

comunidades inteligentes; água; e matérias-primas (Comissão Europeia, 2017). No âmbito 

deste trabalho apenas se irá abordar a parceria relativa à agricultura.  

O Plano Estratégico da EIP para a Produtividade e Sustentabilidade Agrícola foi 

concebido em julho de 2013 para auxiliar a nova realidade agrícola ao nível do 

conhecimento e inovação. Partindo do pressuposto que para criar valor e impactos neste 

setor é necessário combinar um conjunto de atores, com conhecimentos distintos, capazes 

de configurar estratégias através da partilha de experiências e conhecimentos é 

fundamental mobilizar os produtores assim como a comunidade científica. Este 

intercâmbio de informação científica e tradicional permite a correta aplicação de políticas, 

como a Política de Desenvolvimento Rural e o Programa-Quadro de Investigação e 

Inovação Horizonte 2020, assim uma diversidade de abordagens que deverão ser 

associadas à sustentabilidade (DGADR, n.d.-b). 

Os EM (Estados-Membros) da UE têm também um papel importante ao nível da 

cooperação, logo devem projetar medidas que vão de encontro às iniciativas inovadoras e 

promovê-las. A implementação da EIP é realizada através de programas de DR ou do 

instrumento Horizon 2020, um instrumento financeiro que financia projetos de inovação e 

pretende assegurar a competitividade Europeia (DGADR, n.d.-b; European Commission, 

2016). Mais se enfatiza que a EIP deve ser implementada seguindo a lógica “bottom-up”, 

em diferentes níveis geográficos para permitir a partilha de informação e a execução de 

soluções inovadoras (DGADR, n.d.-b).  

De forma sucinta, todas as dimensões enunciadas podem ser vistas como fatores de 

dinamização, uma vez que podem contribuir para a valorização e competitividade a nível 

local.  
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4. Políticas de Desenvolvimento Rural 

O despovoamento dos espaços rurais, como referido anteriormente, coloca em 

causa o desenvolvimento sustentável e coeso das áreas rurais (Meleiro, 2004a) e por isso 

mesmo representa um desafio de reorganização de carácter político (Costa, 1993; Moreira 

& Rodrigues, 2004). 

 De forma a contribuir e impulsionar o desenvolvimento, as políticas de resposta aos 

problemas rurais devem, na perspectiva de Jacinto (1995), considerar a dimensão 

territorial, os atores, o seu envolvimento e a mobilização. Tendo em conta esta premissa 

importa analisar quais as estratégias políticas adotadas pelo poder local e europeu e de que 

forma as políticas têm contribuído para o DR ao longo do tempo, uma vez que a evolução 

das áreas rurais portuguesas está associada ao estado político e a um conjunto de políticas 

nacionais e internacionais que vão configurando o Estado e a evolução destes espaços 

(Carvalho, 2007; Jacinto, 1995) 

No fundo, quando se abordam os mecanismos ou processos que encorajem e 

alavanquem o DR é crucial analisar as políticas concebidas e formuladas pelo Estado e 

pela UE, no entanto, é também importante atentar ao desempenho das empresas locais, da 

região e das redes de atores que contribuem neste sentido (Ploeg, 2011). Esta secção 

centra-se numa análise da evolução política e económica e do contributo desta para os 

processos de DR. 

A PAC, ainda que não concebida inicialmente como uma política de DR, é uma das 

políticas mais importantes neste sentido pois surgiu no período em que a Europa estava 

num processo de revitalização na sequência da destruição gerada pela guerra. O propósito 

desta política era, nesta altura, garantir uma cobertura acessível e universal de produtos 

alimentares com qualidade aos consumidores e assegurar condições de vida justas e 

equivalentes entre os agricultores, através de um rendimento equitativo. Este conjunto de 

objetivos de cariz económico e social apoiava a produção agrícola e ressalvava o interesse 

dos consumidores (Cordovil, Dimas, Alves & Baptista, 2004; Massot, 2018a) 

Os princípios da PAC, como a coesão, o crescimento e a estabilidade económica, 

iam de encontro aos objetivos pretendidos pela Comunidade Europeia e pela União 

Económica e Monetária, por isso foi uma política muito relevante do ponto de vista 

evolutivo e uma das políticas com maior grau de integração (Cordovil et al., 2004), 
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contribuindo para a coesão e para o progresso económico e social (Gabinete de 

planeamento, 2018b). 

A PAC é uma política com um grande historial que tem passado por várias fases e 

períodos de crescimento, reformas e alterações económicas, logo o contexto evolutivo está 

associado à realidade agrícola e ao panorama económico e social. Seguidamente far-se-á 

uma breve contextualização histórica e evolutiva desta política e do seu contributo para o 

DR.  

No período de 1992 os objetivos traçados na fase inicial da conceção da PAC 

estavam a ser cumpridos, os agricultores produziam em ritmo crescente, logo existia 

suficiência alimentar e os alimentos eram comercializados a preços justos e com a garantia 

de segurança alimentar (Cordovil et al., 2004). No entanto, as políticas de apoio aos 

agricultores eram quantitativamente superiores em relação às políticas praticadas no 

mercado, logo existia uma desproporção de resultados. O excedente foi aumentando 

progressivamente até ao ponto da oferta ser superior à procura, os custos aumentaram e 

começaram a surgir problemas de afetação de recursos (Avillez, 1997; Cordovil et al., 

2004). Surgiu assim a necessidade de implementar uma mudança na PAC, através de uma 

reforma que iria atuar ao nível da alteração dos preços e consequentemente do mercado, de 

forma a contrariar as disparidades de excesso de produção e a reequilibrar os valores 

monetários.   

Alguns dos objetivos desta primeira reforma eram a estabilização dos preços 

comunitários e do sistema de ajudas, a mobilização de fundos FEOGA (Fundo Europeu de 

Orientação e Garantia Agrícola) e a viabilização de métodos tecnológicos que 

melhorassem a eficácia da produção e da comercialização. No fundo, esta reforma visava 

garantir a competitividade entre as diversas produções e inseri-las no mercado mundial 

(Avillez, 1997; Cordovil et al., 2004). 

No início do século XXI as diferenças e assimetrias geopolíticas estagnaram, após a 

fase instável do fim da segunda guerra mundial, e emergiu um panorama de 

desenvolvimento mais competitivo, logo um novo desafio para a UE (Cordovil et al., 

2004).  

O acordo que determinou a elaboração da Agenda 2000, em 1999, foi um passo 

importante e um momento determinante para a evolução da PAC (Comissão Europeia, 

2004). A segunda reforma da PAC foi impulsionada pelo Conselho Europeu que visualizou 
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capacidades multifuncionais e competitivas na agricultura europeia. Assim, esta mudança 

foi, de certa forma, um complemento à primeira reforma com projeções Europeias de 

maior escala. As principais medidas que surgiram neste período prenderam-se com a 

reconfiguração dos preços europeus numa escala mais aproximada aos preços mundiais; o 

surgimento, pela primeira vez, do conceito de eco condicionalidade que modulava o valor 

das ajudas atribuídas aos agricultores consoante a prática de comportamentos amigos do 

ambiente e o reforço da preocupação com os territórios rurais. Ainda neste sentido 

percebeu-se, em 1996, que a PAC não tinha vocação para o desenvolvimento territorial, 

mas apenas setorial (e.g. Figueiredo, 2003) o que ditou a emancipação do segundo pilar da 

PAC, referente à política de DR, e a construção de um novo plano financeiro para a época 

de 2000 a 2006 (Comissão Europeia, 2004). 

Até à instauração do segundo pilar da PAC não existia nenhuma política dedicada 

ao DR, ou seja, a única política deste cariz era a própria PAC, uma política sectorial e que 

não tinha em conta a diversidade e o potencial dos territórios rurais (Figueiredo, 2003). O 

segundo pilar da PAC foi a primeira medida política que teve em conta o DR e surgiu neste 

período, com o intuito de reforçar e apoiar o desenvolvimento territorial das áreas rurais 

(Comissão Europeia, 2004). Este pilar pretendia contribuir para o desenvolvimento 

sustentável e coeso das áreas rurais e do setor agrícola, favorecendo a economia local e o 

emprego (Figueiredo, 2003).  

 A complementaridade da política agrícola e rural pode ser comprovada através da 

relação entre a agenda agro-rural e a agenda agrícola. A agenda agro-rural depende da 

PAC que assenta em três eixos: a competitividade; a sustentabilidade; e a coesão. Nesta 

perspetiva a agenda agro-rural está dependente do orçamento da PAC, pela relevância que 

é depositada em cada eixo e pelos instrumentos de aplicação dos fundos comunitários. No 

fundo, as políticas de DR estão intimamente associadas às políticas agrícolas (Freitas, 

2016). 

A qualificação e valorização dos produtos agroalimentares foi uma das formas de 

aliar o setor agrícola ao desenvolvimento, pois contribuiu para a emancipação do potencial 

dos produtos endógenos que viriam depois a gerar novas dinâmicas territoriais e sociais 

(Ribeiro, Figueiredo, & Rodrigues, 2018).  
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 Este foi um passo muito importante para as políticas de DR pois permitiu que se 

começasse a investir em projetos de desenvolvimento nos territórios mais débeis, 

contribuindo para o desenvolvimento social e económico.  

A 3ª reforma da PAC aconteceu em 2003, depois do Conselho Europeu solicitar à 

Comissão Europeia que acompanhasse o processo evolutivo das medidas agrícolas e 

elaborasse um relatório, em jeito de balanço, para aferir as mudanças ditadas na Agenda 

2000. Os resultados determinaram a necessidade de uma reprogramação nas medidas, ou 

seja, uma reforma (Cordovil et al., 2004). 

O principal objetivo desta reforma era assegurar a coerência e igualdade de apoios 

para reforçar o DR, através da transferência de financiamento do primeiro para o segundo 

pilar da PAC. Nesta fase também se deu mais enfoque à eco condicionalidade, uma vez 

que os agricultores só recebiam financiamento europeu se cumprissem um conjunto de 

medidas de proteção ambiental e de bem-estar animal estabelecidas pela UE (Comissão 

Europeia, 2004) 

Esta reforma tinha como objetivo promover a qualidade alimentar e a preservação 

ambiental, a distribuição de fundos mais equitativa e a descentralização política e 

financeira.  

Desta forma, as principais mudanças implementadas tiveram a ver com a menor 

proteção por parte do Estado quanto à produção e aos apoios financeiros e com o findar 

dos pagamentos diretos que passaram a ser substituídos por um pagamento único relativo à 

exploração. (Cordovil et al., 2004). 

 Após a reforma de 2003, a mais ambiciosa e com um leque de transformações mais 

completo até então, o Conselho Europeu recomendou a revisão e a avaliação do impacto 

consequentes desta reforma. A reforma de 2009 foi considerada um exame de 

acompanhamento da reforma anterior e tinha ainda o intuito de fortalecer alguns pontos. 

De forma geral esta reforma centrou-se em fortalecer a dissociação de ajudas, previsto 

anteriormente, com a implementação da contribuição única por exploração; Na 

transferência de financiamento do primeiro para o segundo pilar da PAC e ainda na 

flexibilização de medidas de oferta que permita os produtores perceber os fluxos de 

mercado (Massot, 2018b). 

A última reforma da PAC foi em 2013 e foi pensada com uma projeção para o 

período de 2014 a 2020. As linhas estratégicas desta resolução abarcam um vasto conjunto 
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de medidas. A primeira alteração baseia-se na substituição das ajudas dissociadas para um 

acompanhamento e apoio multifuncional, que subdividiu os pagamentos únicos em sete 

componentes distintas. Os pilares da PAC foram também objeto de reajustamento neste 

processo de reforma. O primeiro pilar responsável pela orientação de mercado é financiado 

pelo FEAGA (Fundo Europeu de Garantia Agrícola), já o segundo pilar responsável pelas 

políticas de DR é cofinanciado. De acordo com as novas diretrizes de reforma as ajudas 

diretas modulares do segundo pilar foram anuladas e substituídas, ficando os EM com 

maior flexibilidade em distribuir os fundos consoante as necessidades (Massot, 2018b). 

 A nível de financiamento, a PAC tem um vasto âmbito de aplicação e um conjunto 

de custos inerentes que são cobertos através de três vias essenciais: O orçamento da UE, o 

orçamento dos EM e através dos consumidores que compram os produtos. Os custos que a 

boa execução da PAC implica são financiados desde o início pelo FEOGA que, em 1964, 

se subdividiu em duas secções distintas: Garantia e Orientação. A secção do FEOGA 

Garantia é considerada a mais relevante uma vez que financia, de forma geral, todas as 

despesas resultantes da aplicação de políticas de mercado. O FEOGA Orientação funciona 

em regime de cofinanciamento e é responsável pelo financiamento da política estrutural e 

das medidas de DR, do segundo pilar da PAC (Massot, 2018c). 

 O financiamento desta política foi sendo adaptado consoante as necessidades e 

exigências que se iam impondo e sofreu várias reformulações de acordo com períodos 

económicos mais recessivos ou mais facilitadores através da aprovação de regulamentos e 

decisões europeias sempre anteriores e que anteviam determinado período temporal 

(Massot, 2018c). Em 2005 o FEOGA foi subdividido em dois novos fundos: o FEAGA e o 

FEADER (Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural) (Massot, 2018c). O 

FEAGA tinha como princípio fundamental financiar ou, em alguns casos, cofinanciar as 

despesas relativas às OCM (Organizações Comuns de Mercado) com os EM da UE, 

conceber os apoios diretos às produções, contribuir para a promoção agrícola e do mercado 

assim como assegurar algumas despesas relacionadas com serviços veterinários ou de 

recursos naturais. O FEADER está mais associado ao DR e cofinancia planos de reforço do 

setor da agricultura, da floresta e do ambiente de forma a potenciar melhorias nas áreas 

rurais nas vertentes sociais, económicas e ecológicas (Massot, 2018c). 

 Além da PAC, a abordagem LEADER foi também uma das ações políticas de DR 

que surgiu em 1991 por iniciativa da Comissão Europeia. Esta iniciativa é uma abordagem 
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territorial fortemente associada ao segundo pilar da PAC que surgiu, como referido 

anteriormente, devido à falta de aptidão e prontidão por parte do Estado, na sua vertente 

Nacional e local, em estabelecer e atingir um equilíbrio socioeconómico resultante de uma 

abordagem endógena (Veiga, 2016), logo a fase inicial visava promover soluções 

inovadoras ao nível do governo. Surgiram assim os GAL (grupos de ação local) que 

integravam vários atores interessados, não exclusivamente de caráter político, que tinham 

como propósito determinar estratégias de ação que seriam financiadas. Neste grupo existe 

ainda um coordenador responsável pela Gestão (Veiga, 2016).  

 De 1991 a 2006 existiram três iniciativas Leader:  

 - A abordagem inicial, LEADER I, pretendia reunir todos os problemas e falhas 

que estavam a acontecer ao nível da agricultura e, com um orçamento reduzido, reforçar e 

contribuir para a promoção e valorização dos recursos endógenos que estavam a ser 

marginalizados por parte do mercado (Veiga, 2016); 

 - No LEADER II surgiu uma nova dimensão mais orientada para a inovação com a 

execução de projetos. Os GAL neste período continuaram a exercer de forma isolada, 

porém a sua atividade foi associada às iniciativas e medidas propostas a nível político para 

que no final o caminho percorrido fosse em prol de um objetivo comum (Veiga, 2016); 

 - O LEADER + atuou durante o período de 2000 a 2006 e o foco estava orientado 

para a cooperação entre territórios rurais, procurando explorar iniciativas de 

desenvolvimento integrado e sustentável. Foi também neste período que surgiu uma visão 

mais alargada sobre o desenvolvimento rural devido ao Regulamento do Desenvolvimento 

Rural que consagrou a política do DR enquanto segundo pilar da PAC. Nesta altura o 

âmbito de atuação dos GAL expandiu-se e desviou-se até do objetivo inicial (Veiga, 2016).  

  A partir de 2006 esta ação passou a integrar o programa de desenvolvimento da 

Comissão Europeia para os EM da UE e no programa mais recente que abarca o período 

temporal de 2014 a 2020 vão ser apoiados sessenta GAL em Portugal, que corresponde a 

um alcance de 88% do território Português.  

 No período de 2014 a 2020 a UE consagrou o Desenvolvimento Local de Base 

comunitária (DLBC) enquanto “Desenvolvimento local LEADER no FEADER” (Veiga, 

2016, p. 238) 

 Atualmente é percetível que a complexidade e os processos de reconfiguração do 

mundo rural carecem de uma nova estrutura de políticas públicas territorialmente mais 
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específicas e multifuncionais. Nesse sentido, as novas políticas devem acompanhar o 

processo evolutivo do mundo rural e estabelecer uma rede de segurança do sistema agrário 

que possibilite ou permita o mercado livre, um sistema de gestão que acompanhe o ciclo 

económico e a pressão dos grupos económicos e de interesse (Covas, 2011). 

 Esta política de desenvolvimento deve atender aos recursos da região e à 

necessidade de preservação dos mesmos, sendo por isso uma política mais regionalizada, 

ao contrário das políticas sectoriais. As políticas de DR devem assim favorecer o 

associativismo entre agentes, a conservação rural e devem ainda ser inclusivas, isto é, 

envolver os produtores, os sistemas de produção e os espaços públicos e comuns (Covas, 

2011). 

 A coesão territorial foi um dos objetivos inseridos no leque de objetivos do Tratado 

de Lisboa em 2007. Esta problemática foi ainda evidenciada na Comunicação da Comissão 

Europeia “Green paper in territorial cohesion: Turning territorial diversity into strength” 

(CEC, 2008 as cited in Henriques, 2016, p. 199) que destaca e reforça a importância desta 

política na Europa. Nesta comunicação reforçou-se ainda que estas políticas não são 

exclusivamente da responsabilidade das políticas públicas territoriais, uma vez que o mais 

importante é a coordenação entre políticas setoriais e territoriais (Henriques, 2016).  

 O relatório Barca, elaborado por Fabrizio Barca em 2009, reconhece igualmente o 

papel da coesão territorial enquanto iniciativa relevante para a mobilização de recursos e 

rendimentos com vista ao crescimento económico e erradicação da pobreza e exclusão 

social (Henriques, 2016). 

 Enaltecer o princípio da coesão territorial no Tratado de Lisboa foi claramente um 

passo importante pois, primeiramente, evidenciou esta problemática e colocou-a a um nível 

macro e depois porque é necessário atender a este fenómeno quando queremos desenvolver 

a Europa. A coesão é necessária para o desenvolvimento (Henriques, 2016).  

 O novo paradigma do desenvolvimento e coesão regional pressupõe uma nova 

linha de leitura, uma nova ênfase no tratamento dado ao conceito de desenvolvimento, este 

que deixou de ser apenas económico e pressupõe que atende a outras variáveis como o 

emprego, a pobreza e a sustentabilidade ambiental. Esta é uma nova via que atende ao 

desenvolvimento intersectorial e multinível para responder adequadamente com base nas 

especificidades de cada território (Henriques, 2016).  
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 Esta coesão pressupõe uma mudança de paradigma na relação entre a sociedade e 

os territórios e os desafios que se colocam na conceção de políticas públicas em unidades 

territoriais específicas e diferentes. Neste sentido estamos perante um panorama de 

inovação social quando existem mecanismos e normas capazes de promover melhores 

condições de vida, o bem-estar da sociedade e a coesão social (Henriques, 2016).  

 O programa Rede Social é um exemplo de projeto de coesão territorial, uma vez 

que alia uma política pública à sua execução, isto é, através da “mobilização de 

competências municipais” (Henriques, 2016, p. 209) e de práticas governativas multinível 

gera-se mais envolvimento por parte da comunidade. Estes tipos de medidas de integração 

são importantes em contextos de situação de pobreza em que é necessário um conjunto de 

conhecimentos e competências genéricas que vão ao cerne do problema, neste caso as 

comunidades (Henriques, 2016).  

   Depois desta perspetiva evolutiva ao nível das políticas nacionais e Europeias de 

desenvolvimento importa olhar para o estado das políticas num período mais recente. Com 

base em evidências do período legislativo de 2011 a 2015, Freitas (2016) procurou fazer 

um paralelo entre os objetivos da PAC, a programação e a ação política efetiva. Após a sua 

extensa análise foi possível concluir que os programas eleitorais e o pensamento político 

dos partidos continuam a seguir uma lógica muito produtivista e demasiado economicista 

com o intuito de reduzir défices, em vez de se centralizarem na agenda agroambiental de 

dinamização territorial. Assim, Freitas (2016) reforça a importância e a necessidade de 

envolver os cidadãos no processo legislativo, uma vez que eventos como as audições 

públicas são importantes para credibilizar o parlamentos e as suas medidas (Freitas, 2016).  

 De facto, os espaços rurais contêm uma multiplicidade de redes de atores e de 

atividades geradoras de fluxos com o exterior (Veiga, 2016), logo o DR é encarado de 

forma distinta consoante as características e a análise de cada país de cada região.  

 A UE dispõe de um conjunto de fundos monetários que auxiliam um vasto leque de 

programas que contribuem para o desenvolvimento de um conjunto de áreas como é caso o 

desenvolvimento dos territórios regionais e urbanos, o setor do emprego, da investigação e 

da inclusão social, da ajuda humanitária, do setor agrícola e das áreas das pescas e assuntos 

marítimos.  

 Os fundos estruturais e de coesão que integram a política estrutural comunitária 

pretendem diminuir os contrastes entre regiões da UE e promover a coesão (Trifu, Csosz, 
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& Ciolac, 2014). Os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) apoiam a 

coesão económica, social e territorial de forma a contribuir para o progresso dos objetivos 

da Europa 2020 e subdividem-se em cinco fundos principais: Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER), Fundo Social Europeu (FSE), Fundo de Coesão 

(FC), FEADER e Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) (CE, 

2015).  

 O FEDER, o FSE e o FC são fundos que apoiam a política de coesão da EU, sendo 

que todos os EM são beneficiadores dos fundos FEDER e FSE mas só os EM menos 

desenvolvidos recebem o FC. Cada um dos FEEI está descrito brevemente nos anexos 

(Anexo 2).  

4.1 Programas de Desenvolvimento Rural em Portugal 

 A política de desenvolvimento rural Europeia, consignada no segundo pilar da 

PAC, pretende facilitar o desenvolvimento das áreas rurais e simultaneamente fazer face 

aos problemas destes territórios. A UE ditou, neste sentido, um conjunto de objetivos que 

pretendia atingir através da Estratégia Lisboa 2000 e mais recentemente da Europa 2020 

(Agência para o Desenvolvimento e Coesão, 2019). Assim, cada Estado-Membro devia 

formular um conjunto de programas operacionais mais específicos, adaptados à realidade e 

necessidades do país e das suas regiões que serão financiados pelos FEEI (PE, 2009) 

O programa Portugal 2020 resulta de uma parceria estabelecida entre Portugal e a 

Comissão Europeia que define as diretrizes de atuação para promover o desenvolvimento 

social, económico e territorial no período entre 2014 e 2020. Este programa conta assim 

com o apoio dos 5 FEEI, mencionados anteriormente (União Europeia, 2018).  

 Os objetivos políticos deste programa estão em sintonia com as prioridades da 

União Europeia 2020 que visam o Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo. A 

implementação deste programa definiu assim quatro eixos prioritários - “Competitividade e 

Internacionalização; a Inclusão Social e Emprego; o Capital Humano; e a Sustentabilidade 

e Eficiência no Uso de Recursos” - e um conjunto de objetivos mais específicos para os 

alcançar (União Europeia, 2018). 

A instrumentalização deste programa contará com o apoio 25 mil milhões de Euros 

durante este período e com a execução de 16 programas de execução, apresentados na 

Figura 6 e na Tabela 2. Estes subdividem-se em 4 programas temáticos a nível continental, 

5 programas regionais e 2 destinados às regiões autónomas, 3 direcionados para o DR e 1 
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destinado ao FEAMP e ainda 1 programa de apoio técnico. A par destes programas 

existem ainda outros adicionais em que Portugal poderá cooperara com outros EM (União 

Europeia, 2018) 

  

Figura 6 – Programas operacionais da Estratégia 2020 e respetiva dotação financeira 

 

Fonte: (União Europeia, 2018) 
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Tabela 2 – Programas operacionais da estratégia 2020 

Programas operacionais temáticos no 

continente 

Compete 2020- Competitividade e 

internacionalização  

PO ISE – Inclusão social e emprego 

POCH – Capital humano 

POSEUR- Sustentabilidade e eficiência no 

uso dos recursos 

Programas operacionais regionais Norte 2020 

Centro 2020 

Lisboa 2020 

Alentejo 2020 

Algarve 2020 

Regiões autónomas Açores 2020  

Madeira 14-20 

Programas de Desenvolvimento rural PDR 2020 

PRORURAL 

Proderam 2020 

Programa para o FEAMP Mar 2020 

Programa de assistência técnica POAT 2020 

Programas de cooperação Europeia Interreg – Espanha e Portugal 

MAC 2014-2020 – Madeira, Açores e 

Canárias 

Interreg Atlantic Area 

Interreg Sudoe – Sudoeste Euopeu 

Interreg Mediterranean 

Interreg Europe 

ESPON 2020 

PROGRAMA URBACT 

PROGRAMA INTERACT 
Fonte: (Portugal 2020, 2018) 

Desenvolvimento rural na estratégia 2020 

 Os sectores agroalimentar e florestal contribuem positivamente para o 

desenvolvimento económico Português, por isso mesmo é essencial apostar em 

instrumentos políticos que promovam a competitividade e a sobrevivência dos mesmos 

(União Europeia, 2019) 

 O PDR 2020 (Programa de Desenvolvimento Rural) é um dos programas 

operacionais da estratégia Portugal 2020 e marca o início de um novo ciclo de apoios e 

investimentos para a atividade agrícola que prima pelo equilíbrio da distribuição de fundos 

e pela garantia de investimentos ajustados às necessidades das explorações agrícolas 

(União Europeia, 2019) 
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 Estes apoios ao desenvolvimento contribuem para a gestão mais sustentável dos 

recursos, a viabilização dos sistemas produtivos ao nível territorial e a competitividade dos 

negócios agrícolas. Ao nível do sector agroflorestal, o PDR 2020 ambiciona reequilibrar a 

balança comercial, valorizar o sector e contribuir para o aumento de conhecimento nesta 

área e para a dinamização dos espaços rurais (União Europeia, 2019).  

 De forma a conceber o objetivo na área agroflorestal, o PDR2020 contempla um 

programa de candidaturas para apoiar os agricultores e para incentivar os jovens 

empresários a apostar neste sector. Além disso definiu quatro estratégias de ação para 

melhor atender aos objetivos esperados, sendo estas a posta na “Inovação e conhecimento; 

Competitividade e organização da produção; Ambiente, eficiência no uso dos recursos e 

clima; Desenvolvimento local” (Consulai, 2014; União Europeia, 2019). 

 Na perspetiva de Rosa (2016) os programas de desenvolvimento mais atuais como 

o Programa de desenvolvimento rural 2020 e o programa de desenvolvimento rural 

(ProDer) pouco ou nada evoluíram em relação aos antigos, respetivamente o PO Agro e o 

Programa de apoio à modernização agrícola e florestal (PAMAF) (Rosa, 2016).  

 Todos os instrumentos políticos associados a programas de ajuda ou concessão de 

incentivos estão sujeitos a vários processos de acompanhamento e avaliação. Na 

consideração de Rosa (2016) estes são processos, embora necessários, exclusivamente 

burocráticos. Por essa razão opina que deveriam ser tratados de forma distinta, com base 

em objetivos e princípios com efeitos imediatos, visíveis e a curto prazo (Rosa, 2016). 

Neste sentido considera quatro processos: a primeira fase contemplada é a de conceção e, 

nesta fase, é necessário fundamentar as políticas, porém é crucial fazer escolhas acertadas 

para que as políticas sejam as mais corretas, não necessariamente as mais abrangentes da 

população, mas as que com os menores custos conseguem maximizar o retorno dos 

investimentos. Numa lógica eficiente estas são as capazes de gerar desenvolvimento e 

emprego e as que utilizam recursos de forma sustentável. No entanto, para que tal fosse 

possível, antes da conceção de políticas deveria haver uma maior preocupação em 

monitorizar e perceber os problemas e fragilidades nestes territórios e com base nisto 

implementar soluções, no entanto não é possível (Rosa, 2016).  

 A fase de execução, posterior à fase de conceção, é a fase de exercer a política, ou 

seja, colocá-la na prática. Nesta lógica, deve ser implementada seguindo uma orientação 

eficaz e transparente. Os destinatários devem neste momento estar contextualizados e 
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consensualizados que geralmente estas políticas não são um direito simplesmente 

adquirido e por isso têm de se responsabilizar na utilização de recursos públicos. Nesta 

fase destaca-se ainda o papel da auditoria para acompanhar o desempenho e o papel da 

Gestão (Rosa, 2016). 

 Por fim, a fase de avaliação engloba dois tipos de avaliação: a ex-ante e a ex-post 

para aferir se os objetivos iniciais foram cumpridos e o nível de melhoria que a política 

trouxe. Além disso a típica avaliação intercalar, a meio do processo, deve ser tida em conta 

embora o autor argumente que esta deve ser convertida numa avaliação permanente e que 

acompanhe todo o processo. Deve ainda estar subdividida em duas colunas: Uma técnica 

que permita a observação permanente de todo o processo, isto é, desde o processo anterior 

à concessão até à aplicação; e outro que possibilite o acompanhamento das operações de 

Gestão (Rosa, 2016).  



 

43 
 

Capítulo III – Agricultura em Portugal 

1. Sumário 

 O desempenho e a evolução da agricultura portuguesa estão fortemente 

relacionados com a adesão de Portugal à UE, em 1986, às medidas da PAC e de DR e às 

suas progressivas alterações e reformas (Costa, 2017).  

 Neste capítulo pretende-se fazer uma breve contextualização da evolução agrícola 

portuguesa e do seu desenvolvimento desde o período pós-revolução de 1974.  

2. Perspetiva evolutiva do setor agrícola em Portugal  

 A importância e o contributo da agricultura, e do setor primário em geral, na 

economia Portuguesa têm diminuído ao longo do tempo, já desde o século passado 

(Direção-Geral De Agricultura, 2003).  

 De acordo com o estudo de Alberto e Almeida (2011), baseado na informação 

estatística do INE, os apoios ao setor agrícola - por via da PAC - não se adaptam à situação 

portuguesa, e por isso a situação da atividade agrícola é frágil e com um fraco contributo 

para a economia (Alberto & Almeida, 2011). Ainda assim, a evolução da agricultura 

portuguesa tem sido marcada por um conjunto de melhorias ao nível da aplicação de novas 

tecnologias ao processo produtivo que tem facilitado vários procedimentos; ao nível da 

aposta em novas culturas; na crescente qualificação do tecido empresarial agrícola; na 

utilização mais eficiente dos recursos; na otimização da produção e ainda na adesão aos 

novos mercados (Avillez, 2017).  

 As explorações agrícolas são espaços que fazem parte do ordenamento do território. 

Alguns autores definem estas explorações como “unidades técnico-económicas” (Rolo, 

2016, p. 116) que produzem produtos agrícolas ou que se definem como territórios limpos 

(não abandonados ou cobertos por arvoredo). No fundo as explorações agrícolas podem 

assim ser designadas se estiverem em boas condições agroambientais, ou se destinem à 

produção de bens agrícolas, contribuindo para a economia nacional (Rolo, 2016). 

A análise de Alberto e Almeida (2011), referente ao período de 1989 a 2010 revela 

que o número de explorações agrícolas diminuiu em 49% (Alberto & Almeida, 2011), no 

entanto este padrão antecede já o ano de 1968 (PORDATA, 2018a)  e mantém-se atual, 

como se pode verificar na Figura 7.    
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Figura 7 - Evolução do número de explorações agrícolas 

 

Fonte: (GPP, 2016) 

Neste seguimento, também a superfície total das explorações e a superfície agrícola 

utilizada tem seguido uma lógica descendente, embora com algumas variações (Figura 8 e 

9). Alberto e Almeida (2011) referem que o decréscimo das explorações agrícolas está 

associado à diminuição do volume de trabalho agrícola e à perda de superfície agrícola útil. 

Tendo em conta a diminuição dos níveis de produção e o aumento dos consumos 

domésticos, a dependência do país ao exterior aumentou destabilizando a balança 

comercial (Alberto & Almeida, 2011). 

Figura 8 - Superfície total das explorações 

 

Fonte: (GPP, 2016) 
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Figura 9 - Superfície agrícola utilizada 

 

Fonte: (GPP, 2016) 

Ainda que o número de explorações agrícolas tenha diminuído os níveis de 

produtividade melhoraram consideravelmente, no entanto isto não pressupõe que tenha 

também havido melhorias ao nível do volume acrescentado bruto (VAB) do produto, 

conforme aconteceu entre 2005 e 2015 (Avillez, 2017). De acordo com Avillez (2017) a 

produtividade total agrícola mede-se com base na produtividade de um conjunto de fatores 

relacionados com a produção agrícola, como a terra, o trabalho, fatores intermédios e o 

capital, que irão ser analisados seguidamente. A Comissão Europeia aponta neste sentido 

que a produtividade total do setor agrícola aumentou cerca de 1,5% entre 2006 e 2016, 

superando as espectativas esperadas (Avillez, 2017).  

A produtividade parcial da terra9 aumentou 1,7% ao ano no período de 2005 a 

2015, ainda que tenha havido um grande decréscimo das superfícies agrícolas utilizadas. 

Este aumento de produtividade da terra é entendido pelo autor como um resultado da 

concentração e melhor aproveitamento da produção nos campos com aptidão produtiva e 

mais tarde pelos avanços tecnológicos ao nível da produção. A produtividade do trabalho10 

também aumentou 4,4% ao ano durante este período. Este aumento resulta do balanço 

entre a quebra das unidades de trabalho por ano agrícola e o acréscimo do volume da 

produção, sobretudo entre 2010 e 2015. A produtividade dos fatores intermédios11 

apresentou uma taxa negativa entre 2005 e 2015, devido ao aumento do consumo de 

 
9 A produtividade parcial da terra mede-se através do volume da produção por via do número de hectares de 

superfície agrícola utilizada. 
10 A produtividade do trabalho avalia-se pelo volume de produção agrícola por unidade de trabalho por ano. 
11 A produtividade dos fatores intermédios é calculada com base no valor da produção (em unidade), no 

volume dos consumos intermédios e na eficiência do uso de fatores intermédios.  
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fatores intermédios e consequente perda de eficiência dos fatores intermédios conduzindo à 

quebra do VAB do produto. Por fim a produtividade parcial do capital12 também 

apresentou valores negativos, pois embora tenha tido valores nulos entre 2005 e 2010 no 

período seguinte atingiu valores negativos, induzindo a um balanço igualmente negativo 

(Avillez, 2017).  

 Com base nesta análise conclui-se que os ganhos produtivos totais durante o 

período de análise não contribuíram para o crescimento económico (Avillez, 2017).  

O resultado do VAB13, ou a riqueza gerada por este setor, foi negativo neste 

período de análise, pois ainda que a produtividade do trabalho tenha tido resultados 

positivos, a eficiência no uso dos fatores intermédios decresceu assim como o número de 

UTA (Alberto & Almeida, 2011; Avillez, 2017; PORDATA, 2018b, 2019b). O volume de 

trabalho agrícola, medido com base na UTA, tem diminuído consideravelmente conforme 

apresentado na Figura 10, tal como a mão de obra na agricultura.  

Figura 10 - Volume de trabalho agrícola 

  

Fonte: (GPP, 2016) 

A tendência evolutiva da mão de obra agrícola em Portugal tem sido descendente, 

uma vez que, a idade média dos agricultores está cada vez mais envelhecida e tem ocorrido 

uma grande perda da fixação de jovens nas áreas rurais, um fenómeno transversal a vários 

países da UE (Alberto & Almeida, 2011).  

 
12 A produtividade parcial do capital é calculada com base no volume de produção agrícola por unidade de 

capital investido. 
13 O VAB pode ser analisado tendo por base a UTA, a produtividade do trabalho e o VAB por cada unidade 

de volume de produção. 
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A queda crescente da percentagem de trabalhadores agrícolas desde meados do 

século XX e da população ligada às explorações agrícolas levantou um conjunto de 

questões quanto à sustentabilidade económica das comunidades rurais. No entanto, a 

economia tentou acompanhar esta tendência e contribuiu positivamente ao nível do 

mercado, uma vez que o panorama melhorou e a produção agrícola começou a ser 

comercializada em maior escala (Baptista, 2001) 

De facto, o número de trabalhadores a tempo integral na agricultura tem diminuído, 

mas esta diminuição é mais acentuada e mais visível nos trabalhadores a tempo parcial, 

conforme representado estatisticamente na Figura 11. Neste sentido, importa ainda fazer 

referência ao tipo de mão de obra. Na agricultura mais tradicional, em que a mão de obra é 

sobretudo familiar, tem havido uma grande redução de trabalhadores, já os valores da mão 

de obra não familiar têm-se mantido constantes (Figura 12).  

Figura 11 - Evolução do volume de mão de obra agrícola 

 

Fonte: (Pordata, 2018a) 
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Figura 12 - Tipo de mão de obra agrícola 

 

Fonte: (GPP, 2016) 

Existem várias formas para analisar o rendimento gerado pelo setor agrícola. 

Avillez (2017) baseou-se nos dados das Contas Económicas da Agricultura para analisar a 

evolução dos rendimentos dos produtores e o rendimento empresarial líquido, que tem em 

conta a dimensão trabalho, terra e capital. Desta forma foi possível aferir que o rendimento 

médio anual dos produtores agrícolas aumentou cerca de 1,9% no período de 2005 a 2015 

(Avillez, 2017). De acordo com a Figura 13 percebemos que, apesar de haver cada vez 

menos trabalhadores (mão de obra) no setor agrícola, a remuneração dos produtores está a 

aumentar. Este fator está intimamente relacionado com a mecanização da agricultura e da 

passagem, no início deste século, da produção agroquímica para a produção biotecnológica 

(Cavaco, 2004).  

Ainda nesta lógica, o rendimento empresarial nesta atividade é muito variável ao 

longo do tempo e as sucessivas oscilações revelam a instabilidade do setor e o impacto da 

PAC no mesmo (Alberto & Almeida, 2011; PORDATA, 2019a). 
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Figura 13 - Evolução da remuneração dos trabalhadores agrícolas 

 

Fonte: (Pordata, 2019) 

A viabilidade económica14 das explorações do setor agrícola não tem seguido uma 

lógica constante devido a um conjunto de fatores que influenciam a viabilidade económica 

das explorações agrícolas - como é o caso do rendimento, do produto agrícola nacional, da 

evolução do volume de mão de obra e da relação entre os preços agrícolas e não-agrícolas. 

No entanto, apesar da instabilidade, esta variável conseguiu registar um aumento positivo, 

de 5,1%, no período de 2011 a 2014 (Costa, 2017). 

A competitividade económica é analisada com base no valor acrescentado líquido a 

preços do produtor e na UTA a preços reais. Esta dimensão seguiu uma lógica descendente 

até 2011, no entanto a lógica inverteu desde então (Costa, 2017).  

Ao cruzarmos esta análise com a informação da PAC temos que o orçamento e as 

políticas agrícolas têm sido ineficientes e insuficientes no panorama nacional, isto porque a 

problemática da coesão territorial e social não foi resolvida e continuam a sentir-se grandes 

disparidades (Alberto & Almeida, 2011; Costa, 2017). 

O contributo da atividade agrícola para a economia nacional é idêntico ao 

panorama de vários países Europeus. O peso do setor agrícola no PIB do país é cada vez 

mais diminuto, em relação aos outros setores, e tem vindo a diminuir muito ao longo do 

tempo, uma vez que nos anos 50 do século passado a atividade agrícola era responsável por 

30% do PIB (Costa, 2017; Direção-Geral De Agricultura, 2003). Além disso, as profundas 

alterações com que o setor se tem defrontado acarretam impactos não só a nível económico 

 
14 Esta dimensão é calculada com base no rendimento dos fatores a preços certos e na UTA. 
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mas também a nível social e ambiental (Avillez, 2015). O contributo deste setor para o PIB 

nacional é bastante variável, mas segue uma lógica ascendente desde os anos 60 ainda que 

desde 1989 estes valores tenham seguido uma lógica mais irregular, conforme apresentado 

na Figura 14, no entanto, como já referi, em comparação com outros setores o contributo 

deste setor para a economia é menor.  

Figura 14 - Contributo do setor primário para o PIB 

 

Fonte: (Pordata, 2019) 

 A agricultura biológica é uma vertente do setor agrícola que se tem desenvolvido 

ao longo do tempo contribuindo positivamente para o DR, uma vez que respeita o meio 

ambiente e contribui para a economia local (Natário, Braga, & Rei, 2011). 

 As culturas em MPB (Modo de produção biológico) são definidas de acordo 

com o regulamento número 834/2007 e combinam as melhores práticas produtivas com as 

práticas sustentáveis e amigas do ambiente de forma a respeitar a biodiversidade, a 

preservação natural e o bem-estar dos seres vivos. Neste sentido, e de acordo com o 

regulamento, além das vantagens e benefícios para o equilíbrio ambiental e a preservação 

energética e da biodiversidade também apresenta vantagens relacionadas com a qualidade 

nutricional dos produtos e da procura de alimentos não prejudiquem o solo, a saúde e o 

ambiente (Natário et al., 2011). 

O DR assente em técnicas de produção e agricultura biológica deve ser 

implementada em várias regiões do país. No entanto para que esta estratégia seja viável é 

importante que os agricultores tenham um conjunto de conhecimentos mais técnicos das 

práticas produtivas (forma a garantir a viabilidade da exploração e do ecossistema assim 
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como a qualidade dos produtos); sensibilizar os consumidores; definir uma cadeia de 

distribuição ou venda (que inclua a exportação de forma a otimizar e maximizar a 

viabilidade da produção); e divulgar os produtos (com o apoio de entidades públicas que 

promovam e fomentem este sector de forma sustentável  (Natário et al., 2011). 
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Capítulo IV - Valorização dos produtos agroalimentares tradicionais 

1. Sumário 

As assimetrias entre as áreas rurais e urbanas agravaram-se com o desenvolvimento da 

economia global e causaram um conjunto de alterações na produção agrícola do séc. XX, 

conforme referido nos capítulos II e III (Ilbery et al., 2004; Tibério & Cristóvão, 2007). 

A emergência de novos e distintos processos de industrialização que envolvem a 

produção agroalimentar e as mudanças de preferências e exigências dos consumidores 

ditou novas tendências ao nível da produção e do fabrico. Os produtos de qualidade 

superior (PQS) passaram a ter relevância acrescida no mercado desde a última década do 

século passado, impondo novas exigências ao nível da produção (Tibério & Cristóvão, 

2007). 

Os produtos agroalimentares tradicionais são produtos que estão relacionados a 

determinada região do país e que por isso fazem parte da identidade cultural, regional e até 

nacional. Estes são produzidos com bases nos recursos autóctones resultantes das 

caraterísticas de cada região (Pacciani et al., 2001) e por isso a valorização e qualificação 

dos mesmos é uma forma de reforçar a sua singularidade, identidade e de atingir novos 

mercados (Tibério & Cristóvão, 2007). 

2. Especificidades territoriais, qualificação dos produtos endógenos e DR 

Os sistemas de qualificação dos produtos agroalimentares são entendidos como agentes 

de valorização dos produtos locais e regionais com um conjunto específico e preciso de 

práticas de produção (Tregear, Arfini, Belletti, & Marescotti, 2007) assim como recursos 

que criam valor à economia local (Pacciani, Belletti, Marescotti, & Scaramuzzi, 2001). A 

qualificação e referenciação de produtos é uma técnica de atingir os mercados 

internacionais e de atribuir maior qualidade aos produtos em relação aos concorrentes (J. F. 

Santos & Ribeiro, 2012), por isso têm surgido cada vez mais produtos com estas 

denominações (Vecchio & Annunziata, 2011). Até à primeira década do presente século 

existiam já quase mil produtos qualificados com rotulagem DOP (Denominação de Origem 

Protegida) e IGP (Indicação Geográfica Protegida) na Europa, sendo que a grande maioria 

era originária de cinco EM: França, Itália, Portugal, Grécia e Espanha (Vecchio & 

Annunziata, 2011). 
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A valorização dos produtos endógenos é vista como um instrumento capaz de 

incentivar o desenvolvimento nos territórios mais débeis, assim como a cultura e as 

tradições (Pacciani et al., 2001), no entanto é importante referir que a qualificação destes 

produtos é um processo complexo e que envolve vários agentes.  

As caraterísticas pedoclimáticas e identitárias dos produtos estão associadas à 

envolvente e às especificidades territoriais de cada região, garantindo identidade e 

singularidade aos mesmos (Marescotti, 2003; Ribeiro et al., 2018).  

A UE lançou em 1992 a legislação relativa à qualificação e proteção de produtos 

agroalimentares. Este procedimento foi importante para a proteção da identidade regional e 

dos produtos, assim como para garantir a qualidade, (Tibério & Cristóvão, 2007) e 

singularidade dos mesmos (Ribeiro et al., 2018). Além disso, acarretou mudanças 

significativas ao nível das fileiras, desde a função dos atores sociais ao nível da produção e 

da gestão até à própria definição de qualidade para o consumidor. O conceito de qualidade 

é, neste âmbito, muito complexo e diversificado com diferentes pontos de vista para os 

produtores e variáveis consoante as exigências do consumidor (Tibério & Cristóvão, 

2007), sendo que numa lógica agrícola a qualidade está associada à não utilização de 

produtos que aumentem o volume produtivo, como adubos químicos e pesticidas (Cavaco, 

2004).   

Esta regulamentação é muito utilizada nos países do Sul da Europa com um vasto 

leque de PQS, sendo no caso da França fortemente aplicado na proteção da identidade dos 

vinhos de Bordeux (Ribeiro et al., 2018; Tibério & Cristóvão, 2007). 

O regulamento de execução nº 668/2014, o mais recente, informa que o 

Regulamento (UE) nº 1151/2012 concede poderes à Comissão para apoiar e delegar os atos 

relativos aos regimes de qualificação dos produtos. E complementarmente dita ainda um 

conjunto de normas relativas à definição e composição linguística dos produtos com DOP, 

do seu registo, da definição da área geográfica destes produtos, entre outras. No fundo diz 

respeito aos princípios que medeiam o procedimento de qualificação para que este seja o 

mais correto, seguro juridicamente e transparente (União Europeia, 2014). 

Segundo Tregear et al. (2007) a abordagem da qualificação pressupõe que padrões de 

produção e de fornecimento são benéficos a nível social e económico. A qualificação pode 

ser definida como a especificação e precisão das práticas de produção ou como a distinção 

de caraterísticas dos produtos com rotulagem (Tregear et al., 2007). 
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Os rótulos que garantem a certificação dos produtos são também vistos como 

estratégias de mercado, principalmente quando existe variedade de produtos (Cochoy, 

2004 as cited in Tregear et al., 2007), uma vez que esta qualificação distingue os produtos 

pela qualidade incentivando a compra e a lógica de mercado.  

Existem diversos casos de negócios regionais, com uma base delimitativa, que 

conseguiram alcançar o mercado global. Nesta lógica o pressuposto a seguir é, com base 

nos recursos naturais, identificar e reconhecer os produtos endógenos e posteriormente, 

mobilizar as capacidades de negócio das entidades locais e capacitar agentes de forma a 

dinamizar a economia e a contribuir para o DR (Santos & Ribeiro, 2012). Com base neste 

pressuposto acredita-se que os consumidores associam um valor acrescentado aos produtos 

e estão dispostos a despender um valor superior para os adquirir (Ribeiro et al., 2018)  

O papel das autarquias locais é neste processo essencial para apoiar os agentes e PME 

pois através de conhecimentos mais voltados para a gestão e economia e da promoção de 

novas ideologias, com base em informação técnica que permita encarar os negócios de 

forma inovadora, mas sempre com noção dos desafios que podem emergir, é mais fácil 

assegurar o sucesso mercantil (Santos & Ribeiro, 2012). A par disto também constituem 

um importante contributo para fomentar a divulgação dos produtos e as economias locais, 

para que possam chegar a todos, assim como para promover o desenvolvimento social 

(Ribeiro et al., 2018). Através de um reforço político ao nível da rede de informação os 

consumidores podem usufruir de um conhecimento mais lato da singularidade e 

caraterísticas dos produtos locais e os agricultores podem ter acesso a um conjunto de 

referências sobre as tendências de mercado e são incentivados ao mesmo tempo a produzir 

segundo padrões de maior qualidade. No entanto para que isto seja possível é necessária 

uma maior autonomia local ao nível da qualificação e um espírito de associativismo para 

que todos os atores interessados façam parte desta rede e possam promovê-la. Esta é uma 

estratégia que realça a proximidade entre os diversos atores regionais, contrariamente às 

orientações burocráticas europeias que constituem um obstáculo à qualificação e 

comercialização destes produtos (Ribeiro et al., 2018). A DOP e a IGP são dois 

mecanismos que ajudam a estabelecer e consolidar redes entre empresas locais e entre 

estas e a comunidade (Marescotti, 2003). 

Na perspetiva de Pacciani et al. (2001) o grupo de atores envolvidos neste processo 

deve ser diversificado, ou heterogéneo, e por essa razão deve haver agentes ligados à 
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produção e aos produtos típicos e outros que não estejam relacionados com esta vertente 

para gerar uma perspetiva mais equilibrada. Partindo do pressuposto que cada ator defende 

os seus interesses e quer uma decisão favorável (Pacciani et al., 2001; Tregear et al., 2007), 

a multiplicidade de ideias produz uma pluralidade de objetivos que induzem à valorização 

dos recursos (Pacciani et al., 2001).  

A elaboração e execução de uma rede de atores de produção e de processamento dos 

produtos endógenos permite uma gestão mais eficaz e a promoção da qualidade dos 

produtos. Nesta lógia, os atores que dinamizam a rede devem ter capacidade de regular e 

proporcionar um processo legal que beneficie os produtores e o território com base numa 

gestão eficiente por forma a contribuir para o progresso económico através da extensão das 

receitas e do emprego. A valorização dos produtos leva a que o preço ou a remuneração 

destes seja mais adequada e compatível com o tipo de produto local (Pacciani et al., 2001). 

O reconhecimento e comercialização destes produtos é mais frequente nos mercados 

locais, pois os consumidores conhecem a origem do produto e, muitas vezes, o próprio 

produtor (Fonte, 2008; Fonte, M. and Papadopoulos, 2010 as cited in Duarte Ribeiro et al., 

2018).  

O estudo elaborado por Duarte Ribeiro et al. (2018) importa ser referenciado neste 

âmbito pois concluiu que a qualificação IGP, estabelecida a nível Europeu, contribui para a 

consolidação das redes de comercialização locais e posteriormente é utilizada enquanto 

agente de promoção territorial. Além disso, o estudo mostra que esta técnica de 

qualificação contribui - de certa forma - para a desterritorialização dos mercados, isto é, 

apesar da comercialização em grandes centros implicar uma mudança nos sistemas 

agroalimentares tradicionais, só através desta via é possível alcançar progresso económico 

e receitas próprias para os agricultores (Ribeiro et al., 2018). 

A conexão e interação entre diversos atores locais, referida acima, importa neste 

contexto enquanto fator de manutenção e preservação dos produtos locais e da sua 

identidade regional, contraponto os movimentos de desterritorialização (Ribeiro et al., 

2018).  

Os mecanismos de qualificação são, portanto, formas de valorizar os produtos e torná-

los competitivos em relação aos outros. Os códigos de qualificação são importantes tanto 

para a qualificação do produto como para o DR pois só através destes são assegurados 

benefícios económicos e a competitividade. Nesta lógica, a construção e idealização de 
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códigos deve ser fundamentada com base nas tradições e na identidade cultural do 

território (Bérard and Marchenay, 1995; de Sainte Marie et al., 1995 as cited in Tregear et 

al., 2007) e estabelecidos através de processos de consultoria com a presença de todas as 

partes interessadas, sendo que nesta lógica diversos atores podem promover ideologias 

distintas levando a um panorama de discórdia (Vuylsteke et al., 2003 as cited in Tregear et 

al., 2007).  

 

2.1 Denominação de origem protegida (DOP)15 

A DOP é a denominação concebida a determinado produto agrícola ou alimentar 

com o nome da região, do território ou do próprio país de onde é originário (Cavaco, 

2004). Esta designação baseia-se num conjunto de caraterísticas exclusivas do território 

que são possíveis devido a especificidades naturais e sociais que conferem qualidade aos 

produtos e, além disso, cuja produção ou fabrico se restrinja apenas à área geográfica de 

origem (DGADR, n.d.-a). Este sistema de qualificação regulamentado pela UE garante que 

o produto foi concebido de forma tradicional, que dispõem de elevado nível de qualidade e 

que foi submetido a testes de controlo sendo reconhecido através de um logótipo (ADRAL, 

2014) 

2.2 Indicação geográfica protegida (IGP)16 

Esta identificação é muito idêntica à conferida na DOP, uma vez que se trata de 

designar determinado produto endógeno de caráter agrícola ou alimentar de acordo com a 

região ou país onde foi concebido. As caraterísticas e aptidões naturais dos produtos assim 

identificados conferem-lhe uma distinção e valorização superior (DGADR, n.d.-a). 

Este processo difere da DOP porque neste caso a denominação é atribuída se uma das 

etapas de produção ocorrer em determinado contexto geográfico, por exemplo a 

transformação, produção ou fabrico, pelo contrário só é atribuída qualificação por DOP se 

todos os processos ocorreram na área geográfica identificada. Alguns dos produtos 

rotulados com base nesta definição são carnes frescas, ou produtos que derivam desta 

como artigos fumados e salgados, queijos, produtos hortícolas, cereais ou frutos, produtos 

 
15 A carne Barrosã, a carne mirandesa, a carne de porco bísaro e o cordeiro mirandês são alguns produtos 

com DOP que pertencem aos territórios que irão ser estudados seguidamente. 
16 A alheira de Montalegre, a chouriça de carne do Barroso, a chouriça de abóbora, o presunto do Barroso e o 

salpicão do Barroso são alguns dos produtos com IGP que pertencem ao território de Montalegre, onde se 

desenvolveu um dos projetos que irá ser seguidamente analisado. 
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de pastelaria ou de padaria, óleos e compotas, bebidas artesanais, entre outros (DGADR, 

n.d.-a). 

 

3.Limites e desafios da qualificação de produtos agroalimentares 

Como referido antes, a crescente preocupação com o DR a nível Europeu levou à 

emancipação de um novo pilar na PAC. A qualificação de produtos com caráter endógeno 

foi umas das formas de contribuir para este desenvolvimento e de gerar novas dinâmicas 

económicas bem como reconhecimento aos territórios de origem (Marescotti, 2003; 

Ribeiro et al., 2018)  no entanto é necessário perceber qual o contributo deste processo 

para o desenvolvimento e alguns dos limites que podem vir a surgir. 

A institucionalização formal de alguns dos processos (como o da rotulagem) é 

importante, na medida em que é uma forma de resistir aos movimentos de homogeneização 

e industrialização recorrentes claramente no mercado. No entanto este processo é passível 

de alterar as tradições culturais que visam proteger, pois estas ações condicionam a 

diversidade e geram imobilização da cultura, assim como a modificação de produtos para 

atender às necessidades do mercado (Bowen & De Master, 2011).  

No sistema de qualificação as tradições culturais e o património são alinhados para que 

a institucionalização beneficie os produtores e revigore as comunidades locais e o 

ambiente. No entanto é difícil garantir a autenticidade dos produtos por duas razões 

cruciais: Primeiramente porque as tradições são vistas e encaradas de formas diferentes de 

acordo com os autores e agentes que as interpretam; e em segundo porque os atores 

querem claramente beneficiar destes sistemas. Bowen et al. (2011) alertam para a 

necessidade de uma leitura e análise atenta no âmbito social e económico quando se está a 

lidar com este tipo de processo, uma vez que se considerarem os produtos locais enquanto 

dinamizadores culturais e não se tiver em conta a perspetiva económica estes espaços 

podem ser considerados como “museus de produção” (Bowen & De Master, 2011). 

O estudo de Marescotti (2003) merece também ser apontado neste âmbito pois, através 

de um caso de estudo, tentou perceber qual a relação entre o DR e a qualificação dos 

produtos endógenos e qual o contributo das entidades e agentes locais para a qualificação 

dos mesmos (Marescotti, 2003). Segundo a autora, o DR requer a participação e 

envolvimento da comunidade, o reconhecimento dos potenciais recursos endógenos e 

ainda o respeito pelo meio ambiente (Marescotti, 2003). Os produtos endógenos, para além 
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da sua materialidade, têm uma dimensão imaterial associada ao saber fazer e ao valor 

social atribuído aos produtos relacionado ao património cultural e às tradições. Os produtos 

típicos estão associados a um território específico no entanto estes estão em constante 

readaptação, isto é, vão sendo aprimorados e transformados por várias empresas e 

entidades locais, resultando num conjunto de adaptações ao produto mestre, sendo na 

perspetiva de Marescotti (2003) uma envolvência que não contribui para o 

desenvolvimento local (Marescotti, 2003). 

O sucesso das PME’s de produtos locais dependem da capacidade que estas têm em 

desenvolver processos de gestão e desenvolvimento tecnológico, assim como de 

investimento que permita o crescimento económico (Ilbery et al., 2004), no entanto é ainda 

necessária a fusão de conhecimentos diversos, tanto do setor privado como do público, 

para otimizar a fórmula, antever desafios que podem surgir e para garantir um 

desenvolvimento sustentável (Marescotti, 2003). 

A certificação dos produtos é uma forma de garantir a qualidade, o controle e a 

especialização no entanto podem constituir um entrave à produção em PME locais, uma 

vez que podem ter de aumentar os custos de produção e de marketing para cumprirem as 

normas de regulação e garantir a qualidade e o escoamento dos mesmos. Em alguns casos 

as entidades têm ainda dificuldades em seguir corretamente o procedimento legislado, pois 

não têm condições necessárias para produzir ou capacidade para atingir os grandes 

mercados, ficando em risco de serem excluídos e impossibilitados de utilizar o nome do 

produto certificado (Marescotti, 2003). 

O caso de estudo de Marescotti (2003), referente à cereja de Lari de Itália, mostra que 

os produtores e atores locais não têm grande interesse em qualificar os produtos de forma a 

serem reconhecidos e certificados, pois a quantidade produzida não é suficiente para gerar 

economia local e a procura é superior à oferta, logo não têm meios para atingir os 

mercados exteriores. Neste caso o interesse pela qualificação é de outros agentes, não 

locais, com perspetivas exteriores à produção, que pretendem utilizar esse produto para 

catalisar turistas e oferecer um conjunto de serviços relacionados com este produto, ou 

seja, aproveitar a potencialidade regional como motor de desenvolvimento através de 

outras áreas (Marescotti, 2003). 

No caso concreto deste produto Italiano a ferramenta de qualificação não é crucial para 

o DR, uma vez que a qualificação do produto não é o cerne do desenvolvimento. Por essa 
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razão Marescotti (2003) sugere uma readaptação dos procedimentos de qualificação para 

que sejam mais abrangentes para todos os produtores, empresas e agentes locais, menos 

dispendiosos e mais simplistas.  
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Capítulo V - Análise da metodologia utilizada pela Ruris em projetos de 

desenvolvimento rural 
 

1. Sumário 

Como foi referido na introdução o objetivo deste trabalho é analisar e avaliar a 

metodologia utilizada pela Ruris nos projetos de desenvolvimento para territórios de baixa 

densidade. 

Os projetos selecionados para analisar no presente trabalho, como antes 

mencionado, foram o “Fumeiro de Montalegre” e o “Plano estratégico agroalimentar do 

Tâmega e Sousa” porque são projetos associados a dois territórios distintos e com forte 

presença e identidade rural. O objetivo desta análise é perceber de que forma é que estes 

dois projetos contribuíram para o desenvolvimento da produção endógena e dos territórios 

em questão.  

2. Metodologia utilizadas nos projetos de Desenvolvimento Local 17 

A Ruris é uma empresa que desenvolve “estratégias de desenvolvimento passíveis 

de serem implementadas e devidamente ajustadas aos recursos dos territórios, de modo a 

contribuir verdadeiramente para a geração de valor e emprego nos territórios, 

especialmente nos territórios de matriz rural” começa por garantir a Diretora de serviços 

da Ruris. Nesta lógica, a metodologia utilizada para projetos de cariz rural baseia-se num 

extenso trabalho de investigação e disgnóstico que permite caracterizar a realidade do 

território visado e os recursos disponíveis com maior potencial de desenvolvimento.  

O estudo preliminar passa pela auscultação, mobilização e participação de vários 

agentes do território em diferentes atividades como a execução de entrevistas, de focus 

group a determinado público-alvo como “produtores, representantes de entidades públicas 

e associativas, etc.” como refere a Diretora executiva da empresa, visitas de benchmarking 

e ainda um vasto trabalho de pesquisa. De forma geral os agentes participam e mostram-se 

interessados na conceção da estratégia desde a fase inicial pois percebem que “se vão fazer 

coisas que realmente interessam à atividade e que os ajudarão a desenvolver e a gerar 

valor” diz a entrevistada. Esta é uma fase muito importante para garantir o sucesso do 

 
17 Toda a informação presente neste ponto foi obtida com base na entrevista realizada à Diretora de serviços 

da Ruris, cujo guião se encontra no Anexo 14, e completada com a informação presente na documentação 

dos projetos analisados.  
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projeto pois a estruturação de uma rede colaborativa e participativa contribui para a 

implementação eficaz da estratégia e para a sua continuação.  

No fundo, este trabalho de diagnóstico “permite definir o estado da arte da 

realidade visada, assim como dos seus competidores mais diretos, por forma a definir uma 

estratégia capaz de ser implementada e de potenciar o desenvolvimento e valorização 

económica do(s) recurso(s) em causa” garante a mesma a entrevistada da Ruris. 

Após esta fase inicial é elaborada uma estratégia ou um plano de ação com o intuito 

de valorizar os recursos estudados anteriormente. Nesta etapa é muito importante estar em 

sintonia com as entidades coordenadoras do projeto para que se estabeleçam as melhores 

condições para a implementação e execução do plano preconizado.  

A Ruris tem contribuído ao longo do tempo para o progresso de vários territórios 

rurais e o sucesso metodológico dos projetos é medido com base na “mensuração da 

execução física e financeira” e na “avaliação do impacto e dos resultados gerados pelo 

projeto” como explicou a coordenadora dos projetos.  

Concluindo, a metodologia preconizada pela Ruris pode ser considerada como uma 

metodologia participativa pois privilegia a “inclusão dos agentes do território”, uma vez 

que “sem a participação ativa destes não há estratégia que resulte e/ou que permaneça no 

tempo” defende a entrevistada. Neste sentido, a Ruris partilha da ideia de que todos os 

territórios são diferentes e que possuem recursos com potencial de desenvolvimento e 

valorização, o que exige uma abordagem diferenciada e ajustada a cada caso concreto. 

Após a identificação do(s) recurso(s) a desenvolver, a Ruris desenvolve um amplo trabalho 

de auscultação e mobilização dos agentes associados à atividade de forma a promover a 

sua participação ativa e a formar uma rede colaborativa que ajude a concretizar a estratégia 

de desenvolvimento definida, assim como para criar as bases da criação de uma dinâmica 

própria que contribua decisivamente para a continuação do desenvolvimento da atividade 

no pós-implementação e saída da Ruris. 

Assim, a Ruris tem contribuído para o desenvolvimento dos territórios rurais 

através de estratégias de valorização económica dos seus recursos distintivos, com intuito 

de ajudar os seus agentes a criar valor e a gerar massa crítica que potencie o seu 

crescimento. 

Seguidamente proceder-se-á à análise dos projetos selecionados e posteriormente será 

analisado o contributo dos mesmos nos territórios rurais visados.  
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3. Fumeiro de Montalegre 

3.1 Enquadramento do projeto 

A produção de fumeiro constitui uma ancestral tradição em Montalegre, 

englobando processos de produção artesanais que vão desde a produção de carne à 

secagem e conservação, acrescentando valor aos produtos que são disponibilizados ao 

consumidor, através da dimensão cultural e simbólica que cada artigo de fumeiro 

representa. O fumeiro de Montalegre é um traço caracterizador e identitário do território. 

Este projeto foi selecionado porque alia o potencial dos produtos endógenos, um 

território de baixa densidade com elevado potencial e uma estratégia de especialização que 

alia a inovação e a tradição. A combinação destes três fatores marca o ponto de partida 

para o desenvolvimento do tecido empresarial, do território e da população e por isso 

engloba as dimensões que se pretendem analisar. 

Os produtos de fumeiro são tradicionais e procura-se que preservem a sua 

qualidade e caráter endógeno. Neste sentido, o aumento da produção ambiciona alcançar 

novos mercados que valorizem a identidade e origem do produto. O plano de ação 

elaborado para capacitar a fileira do fumeiro aposta na inclusão e cooperação entre 

diversos agentes envolvidos, o que potencia o desenvolvimento integrado e coeso de outros 

setores da região como a cultura, o turismo ou a gastronomia. Além disso a valorização 

deste produto endógeno associado a outras potencialidades territoriais pode tornar-se uma 

vantagem competitiva para a região. 

De forma geral, a importância económica associada às atividades de produção e 

comercialização de fumeiro envolve um conjunto de processos múltiplos desde a produção 

dos animais, ao processo de fabrico e comercialização do produto final garantindo 

dinamismo e fluxos económicos com impactos positivos a nível regional.  

 

Tabela 3 - Enquadramento do projeto do Fumeiro de Montalegre 

Fumeiro de Montalegre 

Resumo do projeto O projeto “Fumeiro de Montalegre – Cooperar para competir e 

desenvolver” tem como âmbito geográfico o município de 

Montalegre. O projeto assenta na lógica de capacitar e dinamizar a 

fileira do fumeiro e de fomentar a coopetição entre vários agentes 

que contribuem para a promoção e desenvolvimento desta fileira.  

O projeto tem por base uma abordagem integrada assente em 6 

ações distintas.   
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Entidade Promotora Associação dos Produtores de Fumeiro da Terra Fria Barrosã 

Agentes envolvidos Produtores e a APFTFB  

Ações a desenvolver 1 - Plano estratégico para a competitividade e especialização 

inteligente da fileira do fumeiro de Montalegre 

2 - Promover a coopetição empresarial, a recolha de boas práticas e 

a capacitação dos agentes da fileira do fumeiro de Montalegre 

3 - Estimular o rejuvenescimento da fileira do fumeiro de 

Montalegre 

4 - Sensibilizar os produtores para a importância da qualidade do 

fumeiro de Montalegre 

5 - Sensibilizar e informar o consumidor / Promover o fumeiro de 

Montalegre 

6 - Monitorizar, acompanhar e avaliar o projeto 
 

 

3.2 Caraterização de Montalegre 

O município de Montalegre situa-se na região Norte de Portugal, mais 

concretamente no distrito de Vila Real, e faz fronteira com Espanha através da província 

de Ourense. Apresenta uma área geográfica de 806,19 km² e demograficamente conta com 

aproximadamente 11.000 habitantes (censos 2011) distribuídos ao longo de 25 freguesias. 

Pertence ainda à CIM do Alto Tâmega, juntamente com as freguesias de Boticas, Chaves, 

Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar e é o território com maior superfície 

territorial (Sociedade Portuguesa de Inovação, 2015) 

Este município detém um riquíssimo património histórico e cultural havendo 

indícios que este território foi habitado na pré-história e por celtas e romanos (Câmara 

Municipal de Montalegre, n.d.). A par disto integra as Terras de Barroso e este 

posicionamento geográfico confere-lhe uma identidade cultural, natural e biofísica singular 

(Sociedade Portuguesa de Inovação, 2015). 

Apesar da potencialidade territorial, económica e social da região esta região está 

fortemente despovoada e associada à grande problemática do despovoamento do Interior. 

As ineficientes vias de acesso não facilitam a integração deste concelho ao sistema 

regional. O panorama de declínio demográfico segue a tendência da sub-região do Alto 

Tâmega e de várias regiões do interior desde as décadas de 60 e 70 por via da crescente 

emigração dos mais jovens e do consequente envelhecimento da população residente 

(Sociedade Portuguesa de Inovação, 2015). 
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A estrutura etária da população e o saldo migratório são os principais indicadores 

para analisar o despovoamento sentido neste território específico. Assim, tendo em conta a 

informação do INE relativa aos censos, percebemos que a população residente tem 

diminuído bastante desde 1991, à exceção da União de Freguesias de Montalegre e 

Padroso, que integra a área urbana do concelho, em que a perda populacional acontece a 

um ritmo mais vagaroso (Sociedade Portuguesa de Inovação, 2015). O índice de 

envelhecimento deste município tem vindo a aumentar progressivamente, uma vez que o 

número de idosos por cada 100 jovens é cada vez maior. Em 2001 existiam 209,3 idosos 

por cada 100 jovens, nos censos de 2011 verificou-se que este número passou para 347,1 

idosos, o que coloca em causa a sustentabilidade social e o desenvolvimento da região 

(Sociedade Portuguesa de Inovação, 2015). 

A nível económico o município de Montalegre revela um grande volume de 

negócios associados ao setor primário, sobretudo nas zonas rurais envolventes do centro 

urbano do concelho, sendo que aproximadamente metade das empresas sediadas no 

concelho se dedicam a atividades relacionadas com a agricultura ou a pecuária. No centro 

urbano do concelho verifica-se uma assimetria com o disposto no restante concelho, pois a 

atividade predominante é o setor terciário (Sociedade Portuguesa de Inovação, 2015). O 

desenvolvimento económico de Montalegre passa pelo seu potencial natural, turístico e 

cultural, uma vez que existem um conjunto de atividades e iniciativas, associadas aos 

recursos naturais, ao património e à cultura, que podem ser desenvolvidas de forma a 

dinamizar o território e a atrair pessoas (Sociedade Portuguesa de Inovação, 2015). 

A identidade cultural de Montalegre tem sido preservada através da realização de 

festas populares e tradicionais que marcam e distinguem a região. A sexta-feira 13 é uma 

das atividades mais importantes da região e realiza-se todas as sextas-feiras 13. Este evento 

é baseado na tradição católica e pagã que atrai grandes massas populacionais ao município, 

tanto nacionais como internacionais (Sociedade Portuguesa de Inovação, 2015). 

A gastronomia de Montalegre é também um fator a ter em conta devido à sua 

valorização e reconhecimento a nível internacional. A qualificação europeia da carne 

barrosã e do mel do Barroso enquanto DOP revelam a elevada qualidade dos produtos e 

principalmente o reconhecimento da região onde são produzidos. Além destes dois existem 

ainda os típicos produtos de fumeiro como a alheira, a sangueira, o chouriço de abóbora, a 

chouriça de carne, o presunto e o salpicão que detém elevado valor gastronómico e 
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económico, por via da realização da feira do fumeiro anual que atrai muitas pessoas 

(Sociedade Portuguesa de Inovação, 2015). 

3.3 Metodologia concebida pela Ruris para o Fumeiro de Montalegre 

A metodologia concebida pela Ruris para o projeto do fumeiro de Montalegre 

inclui três fases distintas e complementares. O fumeiro é uma atividade típica da região de 

Montalegre, fortemente associada à carne barrosã qualificada enquanto DOP, e por isso 

considerada uma das potencialidades deste território.  

Tendo por base que a valorização dos produtos gastronómicos tradicionais podem 

contribuir para a sustentabilidade económica das áreas rurais, a sua capacitação e 

promoção pode ser uma forma de gerar DR (Casini, Contini, Romano, & Scozzafava, 

2016). Neste caso específico pretendia-se capacitar e promover o desenvolvimento da 

fileira e a competitividade empresarial com o intuito de agregar valor aos produtos e torná-

los competitivos no mercado internacional. Nesta lógica os postos de trabalho iriam 

aumentar e consequentemente contribuíam para a fixação de jovens no concelho.  

A primeira fase corresponde à fase de planeamento e com base num estudo prévio 

da atividade e num diagnóstico da fileira produtiva do fumeiro foi possível identificar os 

desafios e as falhas de mercado que a fileira enfrentava.  

Posteriormente, foi possível delinear os objetivos e traçar uma estratégia assente na 

valorização (que acresce valor e potencial aos produtos) e na especialização (assente na 

vertente mais tradicional) da fileira. Todo este processo foi planeado e articulado com a 

entidade promotora do projeto que assegurou a execução das ações e que está caraterizada 

mais detalhadamente no Anexo 3. 

As seis ações previstas e definidas para este projeto visavam a otimização da escala 

territorial e uma intervenção estratégica coerente e economicamente racional. Assim a ação 

1 visava propiciar a competitividade, a especialização inteligente da fileira assim como a 

organização e cooperação empresarial; As ações 2 e 4 tinham uma vertente mais prática, 

uma vez que as iniciativas propostas nesta ação baseavam-se no contacto direto com as 

empresas de forma a ajudá-las e capacitá-las; A ação 3 pretendia estimular os jovens a 

ingressar no mundo empresarial da fileira e a auxilia-los na exploração do potencial do 

fumeiro; A ação 5 objetivava sensibilizar os consumidores da excelência dos produtos e da 

qualidade dos mesmos de forma a incrementar uma marca de confiança para os 
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consumidores; Por fim a ação 6 é responsável por gerir e acompanhar o progresso e o 

desenvolvimento do projeto e avaliar todo o processo de implementação.  

Todo o plano de ação está discriminado e explicitado nos anexos (Anexo 4) assim 

como o plano de comunicação (Anexo 5) que foi concebido de forma complementar e que 

pretendia divulgar o projeto de forma a sensibilizar as pessoas para a importância do 

mesmo ao nível local e nacional. Este plano tencionava atingir o tecido empresarial da 

fileira e os restantes agentes (da região e fora da região). Desta forma assumiu-se que era 

importante lançar um conjunto de instrumentos de comunicação como: a presença em 

feiras de âmbito nacional, o registo em meios de comunicação digital e a elaboração de 

ações conjuntas onde se pudesse transmitir e cruzar informação entre entidades 

empresariais.  

A terceira fase passa pela execução do projeto (pela entidade promotora) e pelo 

acompanhamento na realização de iniciativas que visem concretizar as ações planeadas. 

O projeto do fumeiro de Montalegre visa promover o desenvolvimento, a competitividade 

empresarial e o progresso inteligente da fileira, por isso contribui para o crescimento 

económico regional18. As ações definidas seguem uma lógica coerente que visam a 

otimização da escala territorial por isso mesmo este projeto apresenta elevado grau de 

inovação que está discriminado no Anexo 6. 

3.4 Ações desenvolvidas no âmbito do projeto 

O conjunto de ações desenvolvidas foram primeiramente elaboradas tendo por base 

um estudo prévio e um diagnóstico à fileira produtiva de forma a explorar as oportunidades 

e a fazer face aos desafios existentes. A fileira do Fumeiro é uma atividade que envolve 

diversos agentes desde a fase de produção animal, à transformação e comercialização dos 

produtos resultantes e por isso tem um grande impacto na economia da região. A par disto, 

como se trata de produtos tradicionais e com reconhecida qualidade, contribui para a 

promoção da região ao atrair diversos visitantes principalmente na época da “Feira do 

Fumeiro e Presunto de Barroso".  

No entanto, é necessário fazer face a alguns desafios existentes como: o tecido 

empresarial da região, constituído sobretudo por microempresas e PME de cariz familiar e 

tradicional, com reduzido impacto e escala ao nível económico e financeiro; o diminuto 

 
18 O Anexo 7 tem uma breve reflexão do contributo do fumeiro de Montalegre para o crescimento económico 

da região.  
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nível de cooperação entre agentes da fileira; a elevada idade dos agentes que constituem a 

fileira e o reduzido nível de escolaridade dos mesmos; a necessidade de reajustar os 

modelos de produção e transformação dos produtos de fumeiro; os baixos níveis de 

competitividade e produtividade; os entraves colocados à diferenciação dos produtos; e a 

fraca capacidade de desenvolver novos produtos e impulsionar a fileira.  

O projeto visa assim reforçar a capacitação do tecido empresarial da fileira do fumeiro, 

de forma a fortalecer a sua competitividade com base num conjunto de ações que 

promovem a aquisição e produção de informação através de workshops e ateliers e, de 

atividades práticas como as visitas de campo que permitem conhecer exemplos de boas 

práticas. Estas iniciativas potenciam o contacto e o estabelecimento de redes de cooperação 

entre agentes permitindo que, em conjunto, possam refletir sobre a melhor forma de 

inovarem os seus produtos e diferenciá-los no mercado, tornando-os assim competitivos. 

Além disto, o projeto pretende ainda melhorar a rede de comunicação associada ao fumeiro 

através da definição de estratégias promocionais que valorizem a qualidade do produto, 

que associe o produto à região e que atraia visitantes e consumidores. De forma a garantir a 

sustentabilidade das ações após a conclusão do projeto e de forma a garantir o seu processo 

contínuo pressupõem-se a criação de uma página de Internet, uma página de facebook, 

Linkedin e um canal de Youtube onde o projeto possa ser divulgado e promovido e ao 

mesmo tempo seja utilizado para arquivar e organizar toda a informação relativa ao projeto 

e ao desenvolvimento e implementação das ações. Estas plataformas irão manter-se após o 

projeto findar com os resultados das ações e com toda a informação para o tecido 

empresarial.  
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4. Tâmega e Sousa 

 

4.1 Enquadramento do projeto 

O setor agroalimentar contempla um vasto conjunto de atividades com elevada 

importância para o progresso da área económica, cultural e social. Neste sentido o presente 

trabalho foi desenvolvido pela Ruris de forma a averiguar as vulnerabilidades e sobretudo 

as potencialidades do setor agroalimentar da região da CIM-TS.  

O crescimento populacional fez emergir um conjunto de desafios e exigências à 

produção agroalimentar. Deparamo-nos frequentemente com preocupações sociais 

relativas à sustentabilidade ambiental e dos recursos, assim como à relativa à segurança e 

qualidade nutricional dos produtos comercializados. 

O setor agroalimentar contribui consideravelmente para o crescimento económico e 

para o equilíbrio da balança comercial por via das exportações, sendo considerado o 

terceiro setor mais exportado em Portugal. A própria adesão de Portugal à UE privilegia as 

trocas comerciais entre EM e o mercado global. Tendo em conta o elevado grau de 

qualidade dos produtos do TS a internacionalização e comercialização dos produtos será 

claramente uma vantagem territorial.  

O setor agroalimentar é responsável por grande parte da riqueza e emprego da 

região do TS, por isso o estudo estratégico desenvolvido em colaboração entre a Ruris e a 

CIM-TS visa contribuir para o desenvolvimento de uma política regional integrada que 

potencie o valor e a qualificação deste setor. A CIM-TS é a entidade coordenadora política 

e administrativa do presente projeto e tem como propósito melhorar as condições de 

competitividade, qualificação e integração de processos para se atingir um acréscimo de 

produção e um volume de negócios de escala. O contributo desta entidade para este projeto 

está descrito no anexo 10.  

O intuito de todo este processo era, numa fase posterior, formular-se um plano de 

ação com um conjunto de iniciativas que permitissem o desenvolvimento e o progresso 

inclusivo do setor agroalimentar. A prossecução deste plano baseou-se na cooperação de 

agentes do sistema agroalimentar desta sub-região para aferir alguns dos desafios e 

constrangimentos da cadeia e principalmente as oportunidades ao nível da produção, 
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comercialização e do sistema de governação que privilegia a cooperação e a inter-relação 

institucional.  

4.2 Caraterização da CIM do Tâmega e Sousa  

A CIM-TS é uma entidade pública e coletiva, de direito privado e de âmbito 

territorial que objetiva realizar um conjunto de interesses aos municípios e assegurar a 

prossecução de alguns fins. Esta entidade rege-se pela Lei n.º 45/2018, de 27 de agosto e 

por um conjunto de disposições adicionais (Comunidade Intermunicipal do Tâmega e 

Sousa, 2015).  

A Lei nº 75/2013 determinou a atual disposição e configuração territorial da CIM, 

esta que engloba uma área de 1.831 km2 (equivalente a 8.6% da região Norte) e que agrega 

11 município, sendo eles: Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, 

Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Penafiel e Resende. Numa 

fase inicial faziam parte desta CIM 12 municípios, no entanto com a reconfiguração dos 

estatutos e de acordo com a Lei n.º 75/2013 o município de Paredes deixou de integrar esta 

CIM e passou a integrar a área metropolitana do Porto (Comunidade Intermunicipal do 

Tâmega e Sousa, 2015).  

O plano regional de ordenamento do território do Norte instaurou o Tâmega 

enquanto espaço sub-regional do “arco Metropolitano” do Porto que envolve as NUTS III 

do Grande Porto, Cávado, Ave, Tâmega e Entre Douro e Vouga com o intuito de 

formalizar uma unidade territorial de planeamento com um conjunto de normas relativas ao 

ordenamento e à Gestão. A NUT III do Tâmega constitui assim uma nova área de 

intervenção que emerge da união do Vale do Sousa e de uma parte do Baixo Tâmega 

(Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, 2015).  

Este espaço intermunicipal integra cerca de 433.000 habitantes e uma densidade 

populacional de 236 hab/km2. Esta proporção constitui um total de 4% da população 

portuguesa e 12% da população da região Norte, sendo considerada uma das regiões com 

mais jovens do país (Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, 2015).  

A ocupação da população no território segue a tendência do resto do país, isto é, a 

população concentra-se sobretudo nos centros urbanos e no cerne dos concelhos, ficando 

as áreas mais rurais despovoadas. A par disto, grande parte dos municípios apresenta uma 

densidade populacional superior aos valores de âmbito nacional. Através desta 

representação é possível aferir a elevada heterogeneidade demográfica territorial presente 
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por via do crescente dinamismo dos municípios de Paços de Ferreira, Felgueiras, Lousada 

e Penafiel que representam valores mais elevados do que na restante região Norte 

(Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, 2015). 

Este território incorpora a área metropolitana do Porto e parte do interior da região 

Norte e é predominantemente industrial sendo que, de forma oposta e mal definida, agrega 

igualmente fenómenos e paisagens muito marcadas pela ruralidade. A proximidade ao 

centro metropolitano do Porto é uma vantagem para esta região uma vez que a rede de 

acessibilidade beneficia o acesso aos serviços e o desenvolvimento empresarial e social.  O 

tecido empresarial é marcado sobretudo pela presença de PME’s, no entanto existem ainda 

unidades industriais de grande dimensão associadas aos elevados investimentos 

internacionais. No ramo da indústria importa destacar a produção têxtil e do calçado que 

representam um elevado nível de desenvolvimento territorial. Complementarmente detém 

igualmente relevância ao nível do mercado da madeira e do mobiliário, sendo o território 

mais bem posicionado a nível nacional (Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, 

2015). 

4.3 Metodologia concebida pela Ruris para o setor agroalimentar do Tâmega e Sousa 

A metodologia desenvolvida pela Ruris para este projeto compreende três fases 

distintas que compreende o estudo inicial, a estruturação e idealização dos objetivos 

estratégicos e a elaboração de um plano de ação.  

O diagnóstico inicial incluiu uma análise à realidade atual do setor com base em 

visitas de campo, realização de grupos de trabalho, entrevistas e auscultação de vários 

agentes relacionados diretamente com o setor. Com base nesta análise foi possível 

identificar as condições atuais do setor e da atividade económica e as condições desejáveis 

para o desenvolvimento do mesmo. Tendo em conta os eixos de atuação, os desafios e as 

oportunidades deste setor idealizaram-se cinco objetivos estratégicos (que estão descritos 

na Tabela 4) e que envolve três eixos de atuação: O da produção, o da comercialização e o 

da governação institucional que se interligam com base no eixo da cooperação.  

Estes eixos pressupõem que a atividade da CIM-TS se decompõem em três fases 

que ocorrem em simultâneo, sendo estas a produção, a comercialização e a governação 

institucional. De forma a integrar os três eixos surge um quarto eixo, o da cooperação, que 

garante a melhoria e a competitividade do setor, seguindo esta lógica só é possível 
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incrementar a melhoria nos três eixos fundamentais se houver cooperação. A CIM-TS tem 

neste caso um papel preponderante para implementar a lógica de cooperação entre agentes.  

O Eixo da produção baseia-se na lógica de melhorar o processo produtivo das 

empresas de modo a capacitá-las e a torná-las competitivas. Apostar na qualidade dos 

produtos, por via do acréscimo do conhecimento e da aplicação de técnicas mais eficientes, 

é um dos objetivos para maximizar a produção. Além disso, é necessário adequar as 

técnicas de produção e de gestão às necessidades do mercado de forma a o adaptar e a 

contribuir para a concorrência.  

A comercialização, o segundo eixo identificado, é também um ponto que necessita 

de ser repensado e reconfigurado, uma vez que o setor é composto por pequenos 

empresários que não conseguem assegurar a entrega de produtos para comercializar de 

forma regular e com as quantidades sempre uniformes. A reorganização da cadeia de 

comercialização resolve um conjunto de questões associadas à escala de mercado.  

O terceiro eixo identificado diz respeito à articulação e associação institucional 

entre agentes relacionados ao setor, tanto direta como indiretamente. De forma a elaborar e 

organizar um programa integrado com o conjunto de fileiras deste setor é necessário 

implementar um conjunto de programas e políticas que valorizem os produtos e as fileiras 

para que estas ganhem notoriedade e possam envolver várias instituições.  

Por fim, o eixo da cooperação é considerado o eixo chave para resolver algumas 

das questões de competitividade e problemas de produção e comercialização. A 

cooperação permite a partilha de recursos, a inclusão de novos métodos e equipamentos 

partilhados e a diminuição de custos associados, permitindo assegurar a produção e a oferta 

de produto. Em termos de comercialização a cooperação fomenta a expansão e 

internacionalização do setor, associada à diminuição de custos para os pequenos 

produtores. No fundo, a cooperação permite a elaboração de uma estratégia conjunta que 

integre o ecossistema agroalimentar envolvendo a sua dimensão heterogénea e 

multidisciplinar.  
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Tabela 4 - Objetivos estratégicos para o plano estratégico do setor agroalimentar do 

TS 

1. Apostar na inovação e na melhoria contínua na produção e comercialização de 

forma a gerar competitividade;  

2. Atrair investimento de base rural de forma a fortalecer e potenciar as empresas 

deste território; 

3. Capacitar os agentes do setor agroalimentar através de competências mais 

técnicas e de gestão de forma a otimizar a sua produção e comercialização; 

4. Estimular a valorização agroalimentar nacional e internacional de forma a 

garantir a notoriedade dos produtos no mercado; 

5. Promover a cooperação institucional19 de forma a estimular o 

desenvolvimento estratégico de vários agentes e fazer face aos desafios de 

pequena escala.  

Estes objetivos foram operacionalizados através da estruturação de um plano de 

ação20 para o setor agroalimentar, com o intuito de criar valor e visibilidade ao setor 

agroalimentar desta sub-região, e de um plano de ação para cada uma das fileiras, com um 

conjunto de medidas específicas a adotar em cada uma das sete fileiras consideradas 

relevantes para o território que pressupõe o desenvolvimento específico e individualizado 

de cada cultura produtiva. Este plano de ação visa mobilizar os agentes e as entidades 

regionais com o intuito de impulsionar o desenvolvimento geral do sector agroalimentar e 

a melhoria contínua em cada uma das fileiras.  

4.4 Caraterização do setor agroalimentar 

De forma a elaborar um plano estratégico centrado na qualificação e promoção do 

setor agroalimentar da região do TS foi necessário intervir numa realidade com um 

conjunto de agentes e produtos diversificados.  

Para classificar e subdividir a classe de produtos e facilitar a identificação dos 

mesmos e o seu contributo para o desenvolvimento do setor procedeu-se à tipificação dos 

produtos considerando três tipologias distintas: 

- Produtos âncora que conferem importância transversal ao território e ao crescimento 

económico do TS; 

- Produtos relevantes que detém importância e notoriedade acrescida, mas que só estão 

associados a alguns municípios;  

 
19 A importância da conjuntura institucional e o contributo para o progresso deste projeto está 

contextualizada no Anexo 13.   
20 Nos Anexos 11 e 12 está descrito o plano de ação desenvolvido para o setor agroalimentar do TS e o plano 

de ação para cada fileira considerada neste projeto.  
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- Produtos identitários que estão fortemente associados à história e cultura do território, 

mas qua não acrescentam elevada importância para o crescimento económico do TS.  

O vinho verde é definido como produto âncora do território, com elevada 

qualidade, detém relevância a nível económico, social, cultural e histórico.  

Os produtos relevantes considerados neste documento são as carnes certificadas 

autóctones, o kiwi, o mirtilo, a cereja, os hortícolas em modo produção biológico (MPB), e 

o cogumelo shiitake. Estes produtos não são transversais ao território, ou seja, só estão 

presentes em alguns municípios que fazem parte da CIM, mas ainda assim apresentam 

elevado potencial económico.  

Os produtos identitários, como já referi, não contribuem de forma massiva para o 

crescimento económico, mas ainda assim têm uma grande conexão à história e identidade 

cultural, logo devem ser considerados em estratégias de promoção territorial. Neste caso 

consideram-se como produtos identitários o pão tradicional (como a broa de milho), os 

doces conventuais, o mel, as compotas e licores, o linho, o melão de casca de carvalho e o 

galo capão.  

De forma a caraterizar mais detalhadamente os produtos considerados relevantes e 

âncora desta sub-região procedeu-se a uma análise que compreendeu a elaboração de 

modelos de negócio, visitas de campo a explorações e elaboração de grupos de trabalho 

por fileira.  

O modelo de negócios baseia-se num modelo que evidencia quais as melhores 

práticas e tecnologias a utilizar em cada setor de produção. Nesta lógica, o modelo técnico 

inclui a dimensão da atividade, o valor do investimento necessário, o prazo de recuperação 

do capital investido e a rentabilidade do negócio. Estes modelos são instrumentos úteis e 

importantes tanto para novos empreendedores que queiram apostar numa fileira produtiva 

como para atuais empresários que queiram reformular ou melhorar as suas práticas 

produtivas. 

A realização de visitas de campo no território são importantes estratégias para 

perceber o tipo de práticas utilizadas localmente. Estas visitas envolvem um conjunto de 

agentes interessados no processo produtivo e servem para apresentar boas práticas culturais 

e para fomentar o diálogo sobre possíveis melhorias a implementar no processo produtivo 

ou no local visitado.  
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Os grupos de trabalho baseiam-se na discussão e partilha de ideias entre produtores, 

comercializadores e outros agentes territoriais com o intuito de formular um leque de 

conclusões importantes para o desenvolvimento estratégico deste setor. As principais 

ideias retiradas permitem ter uma noção mais clara dos principais desafios e oportunidades 

associados a determinada fileira, tanto para o setor agroalimentar como para o território.  

O território do Tâmega e Sousa situa-se numa região favorável a vários tipos de 

explorações por isso mesmo, e como já foi referido, foi adotada uma estratégia 

diversificada que engloba vários produtos como: o vinho verde, o kiwi, a cereja, o mirtilo, 

o cogumelo shiitake, os hortícolas em MPB, a carne certificada e ainda o artesanato. A 

caraterização de cada um destes produtos, o seu contributo para o setor agroalimentar desta 

região e os principais resultados de cada ação de capacitação inicial estão presentes no 

Anexo 10. Na análise posterior só irão ser abordados e estudados três produtos, isto é, o 

vinho verde que é um produto âncora e com mais representatividade na região, a cereja que 

é um dos produtos caraterísticos deste território e em especial de Resende, e por fim a 

carne certificada porque é um artigo com acrescida relevância e com qualificação DOP.  
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Capítulo VI - Avaliação da metodologia seguida pela Ruris nos projetos 

em análise 
 

1. Metodologia utilizada 

Um dos objetivos centrais deste relatório, e que constitui também a componente 

mais prática do mesmo, prende-se com a avaliação do impacto da implementação de 

projetos do sector agroalimentar em territórios de baixa densidade. 

A metodologia seguida para a análise dos dois projetos e para avaliar a metodologia 

desenvolvida pela Ruris é mista, uma vez que combina abordagens quantitativas e 

qualitativas, pois ainda que estejamos na presença de uma abordagem sobretudo 

quantitativa todo o trabalho é completado com informação qualitativa, recolhida com base 

nas entrevistas e em algumas questões de resposta aberta nos questionários que permitiram 

obter informações adicionais. A metodologia qualitativa é frequentemente utilizada nas 

ciências sociais pois permite a elaboração de um conjunto de associações entre vários 

contextos e variáveis, ou seja, um conjunto de ligações reais que permitem uma melhor 

compreensão dos fenómenos sociais (Denzin & Lincoln, 2018; Fortin, Cólé, & Vissandjée, 

1996). No fundo é uma abordagem interpretativa do mundo, em que os investigadores 

utilizam um conjunto de ferramentas, como as entrevistas, a análise de conteúdo ou a 

observação para obter uma melhor compreensão dos fenómenos e contribuir positivamente 

para outros estudos e novas abordagens (Denzin & Lincoln, 2018). 

De forma a analisar o impacto destes projetos e o seu sucesso metodológico 

utilizaram-se dois instrumentos de recolha de informação: o inquérito por questionário para 

recolher a opinião e a perspetiva dos produtores, que foram os principais agentes 

envolvidos nesta implementação; e as entrevistas semiestruturadas aos agentes 

coordenadores de cada projeto, de forma a integrar uma perspetiva organizacional, e à 

Diretora Executiva da entidade de estágio, responsável pela coordenação e gestão dos 

projetos, assim como da implementação e acompanhamento dos mesmos.  

A entrevista à Diretora de Serviços da Ruris teve como principal propósito 

examinar e comprovar o sucesso da metodologia preconizada nos dois projetos. As 

perguntas centravam-se na metodologia utilizada nesta empresa na globalidade dos 

projetos de forma a potenciar o DR e do setor agroalimentar. O guião da entrevista está no 

anexo 14 e, de forma geral, esta permitiu concluir que a estratégia delineada é eficaz e tem 



 

78 
 

tido resultados muito positivos ao longo do tempo. No caso do projeto do Fumeiro, o 

questionário21 foi enviado por e-mail aos produtores de fumeiro registados como sócios na 

APFTFB e contemplava um conjunto de respostas de escolha múltipla ou opcional e de 

respostas abertas de forma a que os produtores pudessem expressar melhor a sua opinião. 

O mesmo questionário estava dividido em quatro partes: na primeira pretendia-se 

caraterizar a produção, o volume de negócio e as vias de comercialização dos produtos; na 

segunda pretendia-se perceber qual a relação estabelecida entre a APFTFB e os produtores, 

se estes participaram nas iniciativas desenvolvidas no âmbito do projeto e alguns 

resultados do mesmo. Posteriormente, fizeram-se algumas questões relativamente ao 

impacto do projeto no território e, por fim, questões que permitissem caracterizar este 

grupo de inquiridos.  

Depois de se obterem as respostas ao questionário procedeu-se à sua análise, 

usando o SPSS e realizando uma análise descritiva uma vez que a quantidade de dados 

obtidos não permitiu fazer uma análise estatística mais sofisticada.  

A entrevista22 a um dos colaboradores técnicos da associação foi realizada 

presencialmente na sede da APFTFB e as questões pretendiam perceber se os objetivos 

estabelecidos inicialmente para fazer face aos problemas do setor foram alcançados e se 

potenciaram o desenvolvimento empresarial e regional, o aumento da produção e de 

melhorias ao nível das técnicas produtivas. 

No caso do segundo projeto analisado, o do Tâmega e Sousa, o objetivo da análise 

é ligeiramente diferente do primeiro projeto, porque se pretende analisar quais as 

expectativas dos produtores quanto ao plano de ação, definido pela CIM-TS e pela Ruris, e 

quanto aos resultados do projeto, uma vez que este ainda não foi implementado. 

Os questionários23 foram aplicados aos produtores de vinho verde, cereja e de carne 

certificada e, de forma geral, os três seguiam a mesma lógica e configuração de questões. 

Os questionários estavam subdivididos em 5 secções, sendo que a primeira pretendia 

caraterizar a produção e a dimensão do negócio de cada fileira; seguidamente pretendia-se 

perceber o tipo de relação estabelecida entre os produtores e a CIM-TS e se os inquiridos 

participaram e foram envolvidos nas atividades desenvolvidas no âmbito do projeto de 

 
21 A estrutura do questionário aos produtores de Fumeiro de Montalegre está disponível no Anexo 15. 
22 O guião da entrevista a um dos membros da entidade coordenadora deste projeto está descrita no Anexo 

16. 
23 A estrutura dos questionários aos produtores de vinho verde, cereja e carne certificada do TS está 

disponível nos Anexos 17, 18 e 19 respetivamente.  
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melhoria. A terceira secção era composta por questões relacionadas com as espectativas e 

com a visão dos produtores em relação ao plano de ação para cada fileira. A quarta parte 

do questionário incluía um grupo de questões que pretendia averiguar o impacto da fileira 

para o desenvolvimento territorial e, por fim, a última secção era composta por várias 

questões que permitiram caraterizar o grupo de inquiridos. 

A entrevista24 foi realizada a uma colaboradora da CIM-TS, que é a responsável 

pela coordenação do projeto, e pretendia perceber quais os resultados do estudo preliminar 

e das atividades já realizadas e qual o passo a seguir posteriormente a esta fase. Além 

disso, também se ambicionava compreender quais as expectativas e as melhorias esperadas 

em cada fileira e, consequentemente, na região após a implementação deste plano de 

melhoria.  

Em ambos os projetos não foi necessário delimitar uma amostra da população a 

inquirir, devido ao número reduzido de intervenientes ou de produtores. A população 

inquirida no primeiro projeto analisado foram os sócios produtores da APFTFB, pois 

foram os principais agentes envolvidos no programa. No caso do plano estratégico do 

sector agroalimentar do TS, como se estudaram as fileiras do vinho verde, da cereja e da 

carne certificada, os produtores selecionados foram os que estiveram envolvidos na fase do 

estudo preliminar, ou seja, os que participaram em visitas de campo e nos grupos de 

trabalho. Por se tratar de dois projetos distintos e que se encontram em fases diferentes de 

desenvolvimento, os dados serão analisados separadamente, nas secções seguintes.  

No estudo de caso do Fumeiro de Montalegre a população alvo do estudo são os 73 

produtores sócios da APFTFB uma vez que são eles os agentes envolvidos ao longo da 

implementação de todo o projeto. O universo da população definida para este estudo 

contemplava 47% agentes do sexo feminino e 53% do sexo masculino (Figura 15).  

 
24 O guião da entrevista à coordenadora deste projeto está detalhada no Anexo 20. 



 

80 
 

Figura 15 - Sexo dos produtores de fumeiro de Montalegre 

 
 

Sabemos também que 7% dos sócios APFTFB reside no concelho de Boticas e os 

restantes 93% no concelho de Montalegre. Na Tabela 5 podemos ver a distribuição do 

número de produtores por freguesia de cada um destes concelhos. 

 

Tabela 5 - Concelho de residência dos sócios da APFTFB 

Freguesia Concelho Distrito Nº de produtores 

Alturas do Barroso Boticas Vila Real 5 

Cabril Montalegre Vila Real 2 

Chã Montalegre Vila Real 12 

Covelães Montalegre Vila Real 1 

Ferral Montalegre Vila Real 3 

UF de Meixedo e Padornelos Montalegre Vila Real 3 

UF de Montalegre e Padroso Montalegre Vila Real 10 

Morgade Montalegre Vila Real 2 

Negrões Montalegre Vila Real 3 

Outeiro Montalegre Vila Real 6 

UF de Paradela, Contim e Fiães Montalegre Vila Real 3 

Pitões de Júnias Montalegre Vila Real 6 

Salto Montalegre Vila Real 8 

Santo André Montalegre Vila Real 3 

UF de Sezelhe e Covelães Montalegre Vila Real 2 

Solveira Montalegre Vila Real 1 

Tourém Montalegre Vila Real 1 

UF de Venda Nova e Pondras Montalegre Vila Real 1 

UF de Viade de Baixo e Fervidelas Montalegre Vila Real 1 

   73 
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O âmbito da análise do projeto do sector agroalimentar do TS é distinto do objetivo 

do projeto anterior. Neste estudo de caso foi realizado um estudo baseado na auscultação 

dos produtores para avaliar a potencialidade do sector agroalimentar no território e 

posteriormente elaborou-se um plano de ação.  

A população alvo neste caso compreende 39 produtores de vinho verde, 8 

produtores de cereja e 10 produtores de carne certificada que participaram no estudo 

inicial. De forma a caracterizar o universo dos produtores selecionados usamos, mais uma 

vez, o sexo e o concelho de residência. No caso dos produtores de vinho verde, 87% era do 

sexo masculino e 13% do sexo feminino, conforme representado na Figura 16, e através da 

Tabela 6 confirmamos que 26% dos produtores eram de Penafiel e os restantes distribuem-

se pelos restantes concelhos, em menor percentagem. No caso da fileira da cereja existiam 

7 produtores do sexo masculino e apenas 1 produtora do sexo feminino (Figura 17), sendo 

na grande maioria residente no concelho de Resende (Tabela 7). Por fim, dos produtores de 

carne certificada considerados nesta investigação temos 8 indivíduos do sexo masculino e 

apenas 2 do sexo feminino (Figura 18). Quanto ao concelho de residência, 3 dos produtores 

são de Cinfães, o concelho com mais produtores nesta região (Tabela 8).  

Importa ainda referir que apesar do concelho de Paredes, Vizela e Guimarães não 

pertencerem à CIM-TS também existem produtores que se mostraram interessados nesta 

iniciativa e participaram nos grupos de trabalho e visitas de campo realizados na fase 

inicial do projeto, sendo também considerados no presente estudo.  

Tabela 6 - Concelho de residência dos produtores de vinho verde 

Concelho Distrito Nº de produtores 

Amarante Vila Real 3 

Baião Vila Real 4 

Castelo de Paiva Vila Real 3 

Celorico de Basto Vila Real 2 

Cinfães Viseu 2 

Lousada Porto 3 

Marco de 
Canaveses 

Porto 4 

Penafiel Porto 10 

Resende Viseu 2 

Paredes Porto 4 

Guimarães Braga 1 

Vizela Braga 1 

  39 
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Tabela 7 – Concelho de residência dos produtores de cereja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8 - Concelho de residência dos produtores de carne certificada 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 16 - Sexo dos produtores de vinho verde 

 
 

 

Concelho Distrito 
Nº de 
produtores 

Penafiel Porto 1 

Resende Viseu 7 

 
 8 

Concelho Distrito 
Nº de 
produtores 

Castelo de Paiva Vila Real 1 

Cinfães Viseu 3 

Lousada Porto 1 

Paços de Ferreira Porto 2 

Penafiel Porto 1 

Resende Viseu 1 

Vizela Braga 1 

 
 10 
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Figura 17 - Sexo dos produtores de cereja 

 
 

Figura 18 - Sexo dos produtores de carne certificada 
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2. Fumeiro de Montalegre 

 

2.1 Caraterização dos inquiridos 

Tendo em conta o estudo que se pretende fazer e a dimensão da população alvo, o 

inquérito por questionário foi enviado aos 73 sócios da APFTFB, no entanto só obtivemos 

resposta de 55 produtores. Dos que efetivamente responderam, a maioria (60%), dos 

agentes inquiridos são do sexo feminino, 38,2% do sexo masculino e apenas uma pessoa 

não respondeu a esta questão. 30% dos inquiridos está na faixa etária dos 55 aos 65 anos, 

27% tem entre 36 e 45 anos e que 24% desta população representa a faixa mais jovem com 

idades compreendidas entre os 25 e os 35 anos (Figura 19) A par disto, a grande maioria 

dos inquiridos (93%) é casado (Figura 20) 

 

Figura 19 - Variável sexo e idade dos inquiridos 

Idade 

Sexo Frequência Percentagem Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Feminino Válido De 25 a 35 anos 8 24,2 24,2 24,2 

De 36 a 45 anos 9 27,3 27,3 51,5 

De 46 a 55 anos 5 15,2 15,2 66,7 

De 56 a 65 anos 10 30,3 30,3 97,0 

De 66 a 75 anos 1 3,0 3,0 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

Masculino Válido De 25 a 35 anos 2 9,5 10,0 10,0 

De 36 a 45 anos 4 19,0 20,0 30,0 

De 46 a 55 anos 6 28,6 30,0 60,0 

De 56 a 65 anos 6 28,6 30,0 90,0 

De 66 a 75 anos 1 4,8 5,0 95,0 

Mais de 75 anos 1 4,8 5,0 100,0 

Total 20 95,2 100,0  

Omisso Sistema 1 4,8   

Total 21 100,0   

Não Responde Válido De 56 a 65 anos 1 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 



 

85 
 

Figura 20 - Estado civil dos produtores 

Estado Civil 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido Solteiro(a) 1 1,8 1,8 1,8 

Casado(a) 51 92,7 92,7 94,5 

Divorciado(a) 1 1,8 1,8 96,4 

União de facto 2 3,6 3,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

 

Tendo em conta que a faixa etária destes produtores varia entre os 25 e os 77 anos 

existe uma grande disparidade no que toca ao nível escolaridade destes agentes, isto é, não 

existe um padrão evidente. No entanto, de acordo com a Figura 21 é possível referir que 

27% dos inquiridos têm o 3º ciclo, aproximadamente 26% têm o 1º ciclo, 20% tem o 

ensino secundário e aproximadamente 11% tem um curso superior. A área de formação 

académica destes agentes é muito díspar, mas foca-se mais nas áreas sociais, como a 

Gestão de Recursos Humanos, o Direito, o Serviço Social, as Ciências da Comunicação, a 

Gestão de empresas agrícolas e a Economia.  

Figura 21 - Nível de escolaridade dos produtores 

Nível De Escolaridade 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1º Ciclo 14 25,5 25,5 25,5 

2º Ciclo 9 16,4 16,4 41,8 

3º Ciclo 15 27,3 27,3 69,1 

Ensino Secundário 11 20,0 20,0 89,1 

Ensino Superior 6 10,9 10,9 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Por fim, a última variável tida conta nesta caraterização é o tempo que estes agentes 

são produtores de fumeiro. Os dados mostram que a percentagem mais significativa é de 

33% e corresponde aos produtores que se dedicam a esta atividade há um período entre 5 a 

10 anos. Por fim, os produtores há menos de 5 anos e há mais de 25 anos são os menos 

frequentes. 



 

86 
 

Esta atividade produtiva é encarada pela maioria dos respondentes como uma 

atividade secundária, visto que 67,3% dos produtores não consideram este trabalho como a 

sua atividade profissional principal (Figura 22). Este resultado deve-se à sazonalidade da 

produção, ou seja, os produtores referem que esta atividade requer trabalho durante todo o 

ano para se obter a matéria-prima, no entanto apenas é rentabilizado durante os meses em 

que se produz e se vende o fumeiro. Desta forma, os inquiridos dedicam-se a outras 

atividades como: a agricultura (que é a atividade dominante); a hotelaria; a enfermagem, a 

advocacia, entre outros.   

Esta variável está claramente relacionada com a variável da rentabilidade do 

negócio, isto porque 75% destes inquiridos considera que este é um negócio rentável se for 

conjugada com outra profissão. Assim, os produtores reforçam que “É rentável como 

atividade secundária”, uma vez que o lucro é “periódico e mais no tempo do Inverno”, no 

fundo “um rendimento extra”. Em contrapartida, 22% dos inquiridos não considera que 

esta seja uma atividade lucrativa pois argumentam que “A criação dos animais é cara” e 

que os custos não são todos contabilizados, pois “…Não se contabiliza a mão de obra, a 

despesa dos porcos nem o trabalho na agricultura…”, logo para que o negócio seja 

rentável os produtos deveriam ser mais caros. Por isso mesmo acrescentam que só a 

produção massiva ao nível das fábricas é que é rentável.  

Figura 22 - Profissão principal dos produtores 

Profissão Principal 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido Sim 17 30,9 30,9 30,9 

Não 37 67,3 67,3 98,2 

Não Responde 1 1,8 1,8 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

2.2 Análise descritiva dos questionários 

A primeira questão tinha como propósito identificar quais os principais produtos 

fabricados pelos produtores de fumeiro e a totalidade dos inquiridos respondeu que 

fabricava alheira, chouriça de carne, presunto e salpicão, sendo estes também os produtos 

mais comercializados. Além destes, 89% respondeu que fabricava sangueira, 75% chouriça 

de abóbora e houve ainda alguns produtores que acrescentaram alguns produtos que 
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produziam como: a farinheira (11 %), o pé de porco (9%), a barriga de porco (6%), a 

cabeça de porco (6%), a chouriça de boche (6%), a pá de porco (4%), um conjunto de 

carnes diversas (4%), ceboleiras (2%) e o salsichão (1%).  

Quando questionados sobre a forma como obtém a matéria-prima para os seus 

produtos de fumeiro 98% dos produtores respondeu que era através de fabrico próprio, isto 

é, os produtores criam e alimentam os porcos para posteriormente usarem a carne nos 

artigos de fumeiro, garantindo assim a qualidade do produto.  

No que toca ao volume de produção, 49% dos agentes respondeu que tem 

produzido mais fumeiro nos últimos cinco anos, 47% refere que tem produzido de forma 

constante sempre o mesmo volume e uma minoria de produtores, (aproximadamente 4%) 

aponta uma diminuição da produção. Relativamente ao volume de vendas, 56% dos 

inquiridos afirmou que a procura tem aumentado também nos últimos 5 anos e 40% diz 

que as vendas se têm mantido. 

Em relação ao processo de comercialização dos produtos, 82% dos produtores 

vendem os seus produtos rotulados, no entanto apenas 29% embalam os produtos. Deste 

grupo de 16 produtores que embala os produtos, 31% procede ao embalamento em casa, 

4% na APFTFB e apenas 2%, ou seja, 1 produtor faz a sua embalagem no talho.  

A grande maioria dos produtores considera o seu negócio como familiar, uma vez 

que apenas 2 produtores têm empregados a trabalhar na sua exploração. Os produtores 

escoam os seus produtos essencialmente a partir das feiras de fumeiro (89%) que se 

organizam normalmente durante o Inverno e que atraem muitos visitantes. Além das feiras, 

86% dos inquiridos também aponta o seu próprio estabelecimento como uma via de 

escoamento, 16% também vende para estabelecimentos de restauração e há ainda 7% que 

exporta os seus produtos para emigrantes portugueses, geralmente denominado como 

“Mercado da Saudade”. A par disto, os produtores consideram o cartão próprio de 

identificação (93%) e a participação em feiras (91%) como as duas principais vias de 

divulgação dos produtos. 66% dos produtores inquiridos considera que a APFTFB também 

tem apoiado neste sentido e contribuído positivamente ao nível das redes sociais.  

No segundo grande grupo de questões, começamos por questionar se consideravam 

que a APFTFB tem apoiado a divulgação dos produtos de fumeiro. A esta questão 89% dos 

produtores respondeu afirmativamente e referem que esta entidade tem ajudado ao nível da 
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organização e participação em feiras (86%), dos meios de comunicação (66%) e da aposta 

numa marca (33%). 

Ainda nesta lógica de perceber a relação estabelecida entre os produtores e a 

APFTFB questionamos se já tinham recorrido à APFTFB para esclarecer alguma dúvida 

ou para pedir ajuda em alguma questão e, ainda que 7% não tenha respondido a esta 

questão, 49% dos agentes diz que nunca recorreu ao auxílio de ajuda técnica e 

sensivelmente 44% afirma que já recorreu à APFTFB. Deste grupo que já recorreu à 

associação, 92% destes declara que foram ajudados pois obtiveram sempre resposta por 

parte dos engenheiros ou de técnicos capacitados e especializados nesta matéria. Além 

disto, foi ainda questionado se foram contactados pela APFTFB de forma a divulgar e 

fomentar a participação nas iniciativas desenvolvidas no âmbito do projeto (como as visitas 

de campo ou as ações de capacitação) e 91%, ou 50 inquiridos, responderam de forma 

afirmativa. Nesta sequência participaram nas ações de capacitação 67% dos produtores e, 

ainda que informados da existência desta atividade, 24% não participaram devido a 

motivos profissionais (11%), à falta de tempo (9%), à existência de conhecimento das 

matérias que iriam abordar (4%) ou mesmo porque não foram contactados (2%). 

Relativamente à participação nas visitas de campo a outras explorações a taxa de 

participação ronda os 60% dos produtores no total deste grupo de inquiridos. Os produtores 

consideram que estes tipos de atividades são importantes pois permitem aumentar o 

conhecimento (56%), reforçar a importância dos produtos (42%) e fomentar a troca de 

ideias entre produtores (49%).  

De forma a avaliar o impacto e os resultados das atividades organizadas no âmbito 

do projeto foi questionado se os produtores têm colaborado mais uns com os outros, quais 

as vantagens e desvantagens dessa mesma cooperação e se existe maior interesse por parte 

dos jovens neste negócio, uma vez que estes eram alguns dos objetivos a alcançar. No que 

diz respeito à colaboração entre produtores de fumeiro, 64% dos produtores afirma que tem 

existido mais cooperação entre estes nos últimos cinco anos, ainda que 27% não concorde 

com esta suposição. O agente entrevistado da entidade coordenadora do projeto também 

defende que este projeto fomentou a cooperação entre produtores, favorecendo o trabalho 

de equipa e a valorização dos produtos. Ainda assim, do total dos respondentes destacam a 

partilha de conhecimento (67%), a entreajuda entre produtores (55%), a resolução de 

conflitos e problemas comuns (36%) e a partilha de material de produção (20%) como as 
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principais vantagens desta cooperação. Além disto, existe ainda um produtor a enumerar a 

“promoção conjunta do fumeiro e da feira” e outro a “certificação dos produtores mais 

acessível economicamente se for em conjunto” como uma mais-valia desta mesma 

colaboração. Quanto às desvantagens desta mesma colaboração apenas um produtor (2%) é 

que apontou a ausência de inovação.   

Tendo em conta o índice de envelhecimento da população deste concelho é 

importante cativar os jovens e impulsioná-los a apostar neste setor. Quando questionados 

sobre o maior ou menor interesse dos jovens por este negócio 67% responde positivamente 

porque neste espaço geográfico, e de cariz rural, há poucas oportunidades de emprego e os 

mais jovens que não querem sair em busca de novas oportunidades dão continuidade ao 

trabalho dos pais e apostam na principal atividade da região, uma teoria também apoiada 

pelo entrevistado da APFTFB. Por outro lado, existem também 29% dos inquiridos a 

contrariar esta suposição e a reforçar que os mais jovens não se interessam por este 

trabalho pois é um “trabalho duro”, com baixo retorno económico e que requer dedicação 

durante todo o ano para criar os animais, além disso é considerado um trabalho sazonal e 

por isso para ser rentável os jovens teriam de apostar numa pequena indústria mas como 

isto requer um investimento inicial muitos acabam por desistir. Posteriormente, os 

inquiridos foram ainda questionados sobre a existência de algum tipo de apoio financeiro 

por via de candidaturas a projetos de investimento. Nesta lógica temos que 76% destes 

produtores nunca se candidatou a nenhum projeto de apoio ou investimento e dos 24% que 

se candidataram 13% candidatou-se ao ProDer, 4% ao PDR, 2% ao Portugal 2020 e 6% 

não respondem. Do total das candidaturas e da percentagem de 24% dos produtores, 22% 

foi aprovada e os restantes 2% não responderam à questão. Por fim temos ainda que 86% 

do total dos inquiridos não usufrui de nenhum tipo de apoio ou incentivo monetário, o que 

quer dizer que algumas das candidaturas aprovadas já terminaram.  

O terceiro grupo de questões contemplava três questões de escolha múltipla e três 

de resposta aberta para permitir aos inquiridos exprimir a sua opinião nas questões 

relativas ao impacto deste projeto no território. A primeira questão estava mais direcionada 

para a viabilidade e rentabilidade desta atividade e 75% dos produtores considera este 

negócio rentável porque se trata de uma produção tradicional que é valorizada e escoada 

maioritariamente na feira do fumeiro. Por esta razão o lucro é sazonal e sobretudo na época 

do Inverno quando se comercializam os produtos, logo é rentável enquanto atividade 
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secundária. Pelo contrário, existem também 22% dos produtores que não considera o 

negócio viável porque a produção e criação de animais é cara e requer trabalho durante 

todo o ano. 

A opinião deste grupo de agentes quanto ao impacto desta atividade no território é 

unânime e muito positiva. A totalidade dos inquiridos considera que a produção e a venda 

de fumeiro geram riqueza para a região porque o volume de venda deste produto é elevado 

e a dinâmica que esta atividade traz para o concelho é significativa e gera desenvolvimento 

ao nível da restauração e do turismo. A par disto, a globalidade dos inquiridos também 

acha que existe muita gente que se desloca a este espaço geográfico apenas por causa do 

fumeiro. Vários inquiridos referem que a feira do fumeiro é um dos eventos principais da 

região e que atrai muitos visitantes e turistas, estes que acabam por ficar alojados em 

estabelecimentos hoteleiros e por usufruírem do prato típico (o cozido) nos restaurantes 

locais. No fundo os produtores consideram que o fumeiro é o principal fator de atratividade 

turística e que há muita gente que se desloca à casa dos produtores apenas para comprar 

fumeiro, ou seja, vêm de vários pontos do país só para adquirirem produtos de fumeiro.  

Como mencionado, o tipo de dados que estão a ser estudados neste projeto e 

principalmente a quantidade de dados não possibilita que se teste estatisticamente a 

associação entre as várias variáveis. Assim, neste caso apenas se fez uma análise descritiva 

dos questionários. Apesar disso, é possível ver algumas relações entre variáveis como entre 

a rentabilidade do negócio e a idade dos inquiridos, conforme o gráfico representado na 

Figura 23.   
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Figura 23 - Perceção da rentabilidade do negócio consoante a idade do produtor 

 

Neste caso percebemos que a generalidade dos produtores considera que este é um 

negócio rentável, sendo a faixa etária dos 46 aos 55 anos a que tem maior número de 

inquiridos a referir a fraca rentabilidade do negócio. Além disso todas as pessoas com mais 

de 66 anos consideram que este negócio é rentável, porque em alguns casos é a única 

atividade a que se dedicam. Relacionado com a rentabilidade está o facto de esta ser a 

ocupação principal, ou não, destes produtores.  

Conforme o gráfico representado na Figura 24 vemos que a maioria destes 

indivíduos se dedica a outra profissão, no entanto vale a pena reforçar que do grupo que 

apenas se dedica ao fumeiro existem dois conjuntos que sobressaem, ou seja, os das faixas 

etárias dos 25 aos 35 e dos 36 aos 45 o que poderá indiciar que realmente à mais jovens a 

dedicarem-se a esta atividade enquanto profissão principal, como comprova o colaborador 

da entidade coordenadora do projeto na sua entrevista. 
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Figura 24 - Profissão principal dos produtores em função da idade 

 

Quando associamos a variável idade com o volume de produção existem duas 

situações a considerar: a primeira diz respeito às faixas etárias dos 25 aos 35 e dos 56 aos 

65 que tem a maior parte de produtores que considera que a sua produção tem aumentado; 

neste sentido a segunda disposição é também diz respeito a estas duas faixas etárias mas 

pretende demonstrar que apenas nestes dois grupos existem pessoas a produzir menos 

(Figura 25). Esta tendência mantém-se quando se analisa o volume de vendas dos 

produtores.  

Figura 25 - Volume de produção em função da idade 

 

Através da Figura 26 podemos retirar que houve uma adesão positiva tanto nas 

visitas de campo como nas ações de capacitação, uma vez que ambas as variáveis seguem a 
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mesma lógica, no entanto é percetível que os produtores que menos participaram 

pertencem às faixas etárias mais jovens, logo esta ausência pode ser justificada, como 

alguns referiram, pelo facto de terem outras atividades profissionais além da produção de 

fumeiro, como reforça a Figura 27.  

Figura 26 - Participação dos produtores nas visitas de campo em função da idade 

 

 

Figura 27 – Adesão dos produtores nas ações de capacitação em função da atividade 

principal 

 
No caso da Figura 28 é possível verificar que os produtores consideram, na 

maioria, que a associação tem feito um bom trabalho ao nível da divulgação dos produtos, 

desta forma os que consideram que as vendas se têm mantido, e até aumentado, acham que 
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a APFTFB tem apoiado e reforçado a divulgação dos mesmos, logo o desempenho da 

associação é positivo, na perspetiva destes produtores.  

Figura 28 - Nível de apoio da APFTFB em função do volume de vendas 

 

Por fim, a Figura 29, fortalece a ideologia defendida pelos produtores que garantem 

que esta é uma atividade rentável se for conjugada com outra profissão, pois ao ser um 

trabalho temporário ou sazonal não garante financiamento ao longo de todo o ano, na 

maioria dos casos.  

Figura 29 - Rentabilidade do negócio em função da profissão 
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3. Tâmega e Sousa 

3.1 Caraterização dos inquiridos 

 

Produtores de vinho verde  

O primeiro conjunto de inquiridos que iremos caraterizar é o da fileira mais 

representativa deste projeto e da sub-região do TS, ou seja, a do vinho verde.  

Responderam a este inquérito 30 pessoas relacionadas com o setor vinícola que são 

predominantemente do sexo masculino (86,7%) e correspondem a 26 dos 30 produtores. 

De acordo com o gráfico de barras apresentado na Figura 30 podemos ainda observar que 

as faixas etárias destes agentes variam dos 20 aos 80 anos, sendo a o grupo etário menos 

representativo o que compreende os 61 e os 70 anos com apenas 1 resposta.  

Figura 30 - Idade em função do sexo dos produtores de vinho verde 

 
O grupo de inquiridos que estamos a analisar dedica-se maioritariamente à 

produção de vinho verde de forma exclusiva, sendo que apenas 30% (ou 9 inquiridos) é 

que têm mais do que esta exploração.  

Ao nível das habilitações académicas este grupo é, das 4 produções consideradas 

neste estudo, o que tem maior volume de produtores com formação superior, isto é 53% 

dos inquiridos (Figura 31). As áreas de formação são diversas e contemplam tanto as áreas 

sociais como as ciências exatas. Ainda nesta lógica a segunda maior proporção de 

inquiridos, correspondentes a 33%, tem o ensino secundário logo é a amostra com maior 

nível de habilitações académicas.  
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Figura 31 - Nível de escolaridade dos produtores de vinho verde 

Nível de Escolaridade 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1º Ciclo 2 6,7 6,9 6,9 

Ensino Secundário 10 33,3 34,5 41,4 

Ensino Superior 16 53,3 55,2 96,6 

Não Responde 1 3,3 3,4 100,0 

Total 29 96,7 100,0  

Omisso Sistema 1 3,3   

Total 30 100,0   

 

Quanto ao estado civil, 50% destes produtores são casados, 30% solteiros e 13% 

são divorciados.  

 

 

Produtores de cereja 

 

A fileira da cereja contempla um grupo populacional mais diminuto, do qual só 

fazem parte seis agentes e que são na grande maioria residentes do concelho de Resende. 

Do total dos 6 inquiridos apenas 1 era do sexo feminino e a maioria tinha idade 

compreendida entre os 51 e os 60 anos, como se pode visualizar na Figura 32. 

 

Figura 32 - Idade em função do sexo dos produtores de cereja 
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Na grande maioria dos casos, isto é, 5 dos produtores inquiridos desta fileira 

dedicam-se a mais do que uma exploração, sendo que dois deles também se dedicam à 

produção de vinho verde.  

No que toca às habilitações académicas destes produtores existem dois que têm o 1º 

ciclo, outros dois têm o 3º ciclo, 1 completou o ensino secundário e há ainda um produtor, 

o mais jovem, que tem formação superior na área da Engenharia Agrónoma (Figura 33). A 

par disto temos ainda que três destes produtores são casados, dois são solteiros e apenas 

um é divorciado.  

 

Figura 33 - Nível de escolaridade dos produtores de cereja 

Nível de Escolaridade 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1º Ciclo 2 33,3 33,3 33,3 

3º Ciclo 2 33,3 33,3 66,7 

Ensino secundário 1 16,7 16,7 83,3 

Ensino Superior 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

 

 

Produtores de carne certificada 

Tal como no caso da fileira da cereja, a amostra populacional da fileira da carne 

certificada é mais reduzida e só contempla a perspetiva de 7 produtores. 

A amostra é caraterizada apenas por indivíduos de sexo masculino com idades 

compreendidas entre os 24 e os 80 anos. De acordo com a Figura 34 podemos averiguar 

que um dos entrevistados não referiu a idade que tinha e que 4 indivíduos inquiridos tem 

idades entre os 31 e os 50 anos.  
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Figura 34 - Sexo em função da idade dos produtores de carne certificada 

 

Quando inquiridos sobre o nível de escolaridade dois dos inquiridos responderam 

que tinham o 9º ano e outros dois tinham formação superior na área da Sociologia e da 

Agropecuária; os 3 restantes produtores tinham o 1º ciclo, o 2º ciclo e o ensino secundário 

respetivamente (Figura 35). Por fim, em relação ao Estado civil destes produtores temos 

que cinco são casados e os outros dois são solteiros.  

 

Figura 35 - Nível de escolaridade dos produtores de carne certificada 

Nível de Escolaridade 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 1º Ciclo 1 14,3 14,3 14,3 

2º Ciclo 1 14,3 14,3 28,6 

3º Ciclo 2 28,6 28,6 57,1 

Ensino secundário 1 14,3 14,3 71,4 

Ensino Superior 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 

 

 

 

 



 

99 
 

3.2 Análise descritiva dos questionários 

 

Fileira do vinho verde 

O primeiro questionário a analisar será o da fileira do vinho verde, seguidamente o 

da cereja e por fim o da carne certificada e cereja. Como referi na análise do questionário 

anterior apenas se elaborou uma análise descritiva dos dados recolhidos, pois o tipo de 

dados e a quantidade dos mesmos não permite outro tipo de análise estatística.  

A fileira do vinho verde é, conforme garante a entrevistada da CIM-TS, a mais 

representativa nesta região por isso de forma a caraterizar a dimensão desta produção a 

primeira questão feita era se os produtores apenas se dedicavam à exploração do vinho 

verde ou se possuíam mais do que esta produção. A esta questão 63% dos produtores (19) 

respondeu que apenas era produtor de vinho verde e 30% disse que se dedicava a outras 

explorações como à fileira dos kiwis (10%), dos mirtilos (7%) e da carne certificada (3%).  

O volume de produção desta atividade está a aumentar na perspetiva de 40% dos 

inquiridos, no entanto 27% considera que esta se tem diminuído e 23% aponta para a uma 

produção que se tem mantido constante. Em relação ao volume de vendas 60% referem 

que estas têm aumentado, 17% diz precisamente o contrário e 10% afirma que as vendas se 

têm mantido as mesmas.  

De forma a analisar a dimensão do negócio é também importante saber o volume de 

mão de obra exigido ou necessário em cada fileira. Quando questionados neste sentido 

67% dos inquiridos afirmam que têm empregados a trabalhar na sua exploração, dos quais 

47% tem entre 1 a 5 empregados, 10% tem entre 5 a 10, 3% tem entre 10 a 15 e 7% dos 

produtores tem entre 15 a 20 funcionários a trabalhar na sua propriedade agrícola. Esta 

análise reforça o pressuposto que esta é a fileira com mais impacto e a mais representativa 

na região demarcada dos vinhos verdes e na sub-região do TS, pois é a que gera mais 

emprego. 

No caso desta fileira o produto é escoado em forma de uva ou de vinho verde e por 

isso as vias de escoamento são diversas. A maioria dos produtores, ou 73%, escoam os 

produtos através do seu estabelecimento próprio, seguidamente 40% apontam para 

restauração, aproximadamente 27% escoa para o pequeno comércio, 23% dos produtores 

exporta os seus produtos, 13% vendem os produtos diretamente ao consumidor, 10% 

apostam nas lojas especializadas, há ainda alguns produtores que vendem apenas as uvas 
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ou vendem para as grandes superfícies comerciais. Quanto aos meios de divulgação, os 

produtores recorrem também a vários métodos ou vias de difusão: 10% destes não divulga 

os seus produtos, no entanto, as redes sociais são o meio de divulgação mais significativo e 

usado por aproximadamente 57% dos produtores, seguidamente está a participação em 

feiras (40%) e o cartão próprio de identificação (27%). 

O segundo grupo deste questionário pretende examinar se os produtores foram 

envolvidos e participaram nas atividades organizadas no âmbito do estudo para o plano de 

ação do setor agroalimentar. A primeira questão estava relacionada com os meios de 

divulgação dos produtos e questionava se a CIM-TS tem apoiado a comercialização e a 

divulgação do vinho verde, ao que 53% dos inquiridos respondeu afirmativamente. 

Quando questionados sobre as formas como a CIM tem ajudado, aproximadamente 37% 

dos produtores apontaram para a organização de feiras e de demonstrações, 30% reforçou o 

papel dos meios de comunicação e 17% a aposta numa marca. Ainda neste sentido 

sensivelmente 27% dos produtores consideram que a CIM não ajuda na comercialização e 

divulgação do vinho verde mas 23% destes consideram que deveria ajudar através de 

“Financiamento de projetos de marketing”, da divulgação, do aconselhamento técnico e 

da maior participação em feiras e eventos que permitam reforçar a marca e a aproximação 

entre produtores. No fundo os produtores consideram que o trabalho da CIM é muito 

importante para o desenvolvimento da fileira e que esta deve ajudar os produtores de forma 

a impulsionar a valorização e a comercialização deste produto.  

Relativamente à adesão dos produtores às atividades e iniciativas organizadas na 

fase inicial deste projeto a agente coordenadora do projeto garante que a adesão foi muito 

positiva e acredita que os impactos serão notórios e muito favoráveis garante que a adesão 

foi muito positiva e acredita que os impactos serão notórios e muito favoráveis. Assim 

sendo, 83% afirma ter sido contactado pela CIM para participar nas visitas de campo a 

outras explorações e adegas vitivinícolas, no entanto apenas 67% é que participaram 

efetivamente. Os participantes consideram esta atividade muito relevante e destacam como 

algumas das vantagens: a aquisição de informação relativamente a novas técnicas e 

práticas produtivas; a partilha de conhecimento entre produtores e a obtenção de 

conhecimento relativo a novos métodos de engarrafamento, rotulagem e divulgação; e 

ainda a valorização deste produto.  
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A realização dos grupos de trabalho pretendia discutir quais os principais desafios e 

potencialidades desta fileira, no entanto esta iniciativa teve menos adesão por parte dos 

produtores, visto que dos 30 produtores apenas participaram 7. Ainda assim 47% dos 

produtores considera que esta é uma ação muito importante pois acreditam que para 

identificar os problemas existentes neste ramo é necessário ouvir quem está no terreno e 

trabalha diariamente com esta realidade, além disso a criação de sinergias entre produtores 

é uma mais-valia para potenciais parcerias e desenvolvimento do setor, por isso 

consideram que se deveriam organizar mais eventos deste género.  

As espectativas destes produtores vinícolas quanto ao desenvolvimento e impacto 

do plano de melhoria são positivas e a entrevistada refere que os produtores estão 

motivados e interessados em colaborar no projeto. Desta forma, 90% dos inquiridos 

pretende colaborar na implementação deste plano de ação e consideram que o mesmo irá 

potenciar melhorias. Os restantes 10% não responderam, logo também ninguém disse que 

não pretendia participar ou cooperar com este projeto. Relativamente aos aspetos que os 

produtores gostariam de ver melhorados, estes apontam a valorização do produto (53%), a 

comercialização (43%), as técnicas de produção (30%) e o aumento da produção (27%) 

como os principais focos de atuação.  

As expectativas dos produtores em relação a este projeto são diversas e a grande 

maioria parece estar motivada e acredita que este projeto irá fomentar a cooperação, a 

otimização da produção, melhorias ao nível económico e a expansão das vendas, a 

valorização do produto e além disso considera que se poderão cativar mais jovens 

empresários e apostar em práticas mais sustentáveis e amigas do ambiente e dos solos.  

Seguidamente, foi questionado aos produtores se tinham acesso a algum tipo de 

apoio financeiro, por via de candidaturas a projetos de investimento, e 57% afirmou que já 

se tinha candidatado. Os produtores candidataram-se ao programa Vitis (17%), ao Portugal 

2020 (13%), ao projeto LEADER (10%), ao ProDer (7%), ao Melhoria 321 (3%) e por fim 

ao IFADAP (3%), e os projetos foram aprovados em 50% dos casos.  

Por fim, o quarto grupo do questionário pretende investigar qual o impacto desta 

fileira para o desenvolvimento da sub-região do Tâmega e Sousa na perspetiva dos 

produtores. No que concerne à rentabilidade do negócio 70% dos produtores considera este 

negócio rentável porque se trata de um produto “único no mundo” e bastante valorizado; 

Pelo contrário existem alguns inquiridos que contrariam esta premissa pois entendem que é 
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um negócio mal pago e com dificuldades ao nível das vendas devido à elevada quantidade 

de produtores, à presença de lobby e consequente concorrência desleal; noutro sentido há 

quem considere que é um negócio muito incerto porque está sujeito a vários fatores de 

risco a nível ambiental, como qualquer outra exploração agrícola. Além disso estes 

garantem que quem produz o vinho acaba por ter “uma imagem reduzida em comparação 

com a restauração ou a venda” porque quem compra o vinho a estes produtores vende-o a 

um preço mais elevado para obter lucro, o que acaba por desvalorizar o trabalho dos 

produtores.  

A globalidade dos produtores acredita que a produção e a venda de vinho verde 

geram riqueza para a região porque este tipo de vinho tem caraterísticas diferentes dos 

outros vinhos que favorecem as “trocas comerciais” e os “retornos económicos”. Esta 

atividade acaba por empregar muitas pessoas e potenciar outros setores “como o turismo 

ou enoturismo”, a restauração e o comércio, logo é a “principal atividade agrícola da 

região”. Concluindo, a maioria dos produtores acha que este setor tem um impacto muito 

positivo para o território e 83% refere que atrai muitos turistas. Além disso a proximidade 

à área metropolitana do Porto é uma grande vantagem, assim como a valorização 

patrimonial, cultural e paisagística que atrai muita gente que acaba por provar o vinho e 

depois comprar. 

 

Fileira da cereja 

Na análise das respostas obtidas no questionário aos produtores de cereja os dados 

serão tratados com base no número de produtores que respondeu efetivamente ao 

questionário e não com base em percentagens pois o universo de produtores era bastante 

limitado e apenas se conseguiram obter resposta de 6 produtores.  

Este questionário, como referido, segue a mesma lógica e disposição do 

questionário do vinho verde e a primeira questão, para caraterizar a dimensão da produção, 

estava relacionada com a presença de mais do que uma produção agrícola, sendo que 5 

produtores dedicam-se a outras produções como: vinho verde (2), castanha (1), ameixas e 

uvas de mesa (1), uvas para posterior transformação em vinho verde (1) e pera e maçã (1). 

Quatro inquiridos consideram que o volume de produção e de vendas se tem 

mantido constante ao longo dos últimos 5 anos os restantes produtores mostram-se mais 

otimistas e referem que a mesma tem aumentado. As respostas dividem-se por completo 
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quando inquiridos sobre o embalamento deste fruto na fase da comercialização pois três 

destes produtores embalam em casa porque vendem para o mercado abastecedor e 

preferem levar a fruta embalada para que haja “menos manipulação do produto”, como 

refere um inquirido, no entanto existem outros que optam por não realizar o embalamento.  

A totalidade dos respondentes tem empregados na sua produção, e os números 

variam entre os dois e nove empregados, por isso mesmo é possível referir que esta fileira 

requer um grande volume de mão de obra principalmente durante a apanha da cereja. 

Quanto às vias de escoamento os produtores apontam várias possibilidades como a 

venda de produtos a partir do seu próprio estabelecimento (5), de feiras (4), através da 

Cermouros ou de intermediários e ainda nos Mercados abastecedores de Lisboa, de 

Barcelos e do Porto. Com base nestes resultados podemos concluir que as vias de 

escoamento são principalmente através do comércio local e tradicional, ao invés da venda 

para grandes superfícies comerciais, sendo esta uma forma de valorizar o produto.  

Neste seguimento, quatro inquiridos referem que aproveitam a participação e 

comercialização nas feiras para divulgar os seus produtos, dois produtores optam por 

utilizar o seu cartão próprio de identificação e apenas um opta por não os divulgar.   

As opiniões divergem quanto ao nível de apoio prestado pela CIM-TS porque três 

produtores afirmam que tem havido auxílio por parte desta entidade ao nível da promoção 

por intermédio da organização de eventos, de feiras e demonstrações e da informação por 

via de reuniões de melhoramento. No entanto, dois inquiridos consideram que a entidade 

não tem apoiado esta fileira, sendo que um deles considera que deveria ajudar através da 

criação de “uma organização de Produtores” e de uma “marca forte”.  

A organização dos grupos de trabalho foi uma mais-valia neste caso pois todos os 

inquiridos participaram e consideram que é uma ação importante para o desenvolvimento 

da atividade, pois é possível identificar os principais desafios e problemas que esta fileira 

enfrenta e quais as soluções mais viáveis para os tentar corrigir. Desta forma, todos os 

inquiridos são apologistas de que este tipo de eventos são de maior importância e devem 

continuar a existir para se poder discutir os problemas e as potencialidades deste tipo de 

exploração. 

Os produtores desta fileira estão recetivos quanto ao plano de ação e todos 

pretendem colaborar na implementação do mesmo. Posto isto, a generalidade considera 

que o plano irá impulsionar melhorias ao nível da comercialização (5), das técnicas de 
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produção (4), do aumento da produção (2), da valorização do produto (2), da informação 

(1), da mão de obra (1) e da renovação das plantações (1).  

Alguns destes produtores candidataram-se a projetos de apoio e investimento e 

foram aprovados em todos os casos. Assim, 3 destes candidataram-se ao ProDer e apenas 1 

se candidatou ao PDR. Nesta linha de pensamento 5 dos respondentes consideram que este 

é um negócio rentável, pois é considerada a atividade com mais retorno económico no 

concelho de Resende.  

Na opinião dos inquiridos este é um negócio viável, mas também um pouco instável 

pois está dependente do clima. Ainda assim dá bastante retorno económico quando há 

grandes quantidades porque é um fruto muito valorizado no Mercado e a região tem ótimas 

condições para a sua produção.   

A cereja é o ex-libris do concelho de Resende, por isso mesmo foi questionado se 

este fruto gera riqueza para a região. A resposta é claramente positiva pois, como refere um 

inquirido a “região tem ótimas condições edafoclimáticas para a produção de cereja, além 

de ter uma grande vantagem comercial que é o facto de serem das primeiras a aparecer 

em toda a Europa” além disso, “envolve toda a comunidade”, logo se esta produção se 

começar a retrair não vai existir outra atividade tão representativa que gere economia e por 

isso “vai ser muito complicado manter a sobrevivência nesta região” como sugere outro 

inquirido. No fundo este é o principal produto para este concelho e 5 produtores acreditam 

que há muitas pessoas que se deslocam a esta sub-região apenas por causa da cereja. De 

facto, na época de colheita deste fruto existem várias excursões e visitas a quintas, logo há 

muitos turistas que acabam por comprar este fruto. Por outro lado, como refere um 

respondente, existe grande potencial associado a esta fileira tanto diretamente através da 

produção e da comercialização da cereja, como indiretamente por via do agroturismo e do 

turismo de natureza, muito procurado sobretudo quando as cerejeiras estão em flor.  

 

Fileira da carne certificada 

No caso do questionário aos produtores de carne certificada, tal como na análise 

anterior, os dados serão tratados conforme o número de respostas obtidas em vez de 

valores percentuais, uma vez que se referem apenas a 7 inquiridos. 

Inicialmente foi questionado se os produtores apenas se dedicavam à produção de 

carne certificada ou se possuíam mais alguma atividade do setor agroalimentar e apenas 
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dois respondentes referiram que se dedicam exclusivamente à produção de carne 

certificada.  

O volume da produção e de vendas tem-se mantido constante na perspetiva de 2 

produtores, sendo que outros 2 afirmam que esta tem aumentado, existindo ainda um que 

contraria esta tendência.  

Legalmente o abate dos animais segue um conjunto de diretrizes que atestam e 

certificam a qualidade da carne e o cumprimento de normas de higiene e segurança 

alimentar, sendo que um dos procedimentos a ter em conta neste sentido é o abate do 

animal em matadouro. Desta forma a maioria dos produtores (4) afirma que recorre a esta 

via de abate e os restantes preferiram não responder.  

As vias de escoamento utilizadas pelos produtores são: o estabelecimento próprio, o 

pequeno comércio, a venda a retalhistas, a Associação ANCRA (Associação Nacional dos 

Criadores da Raça Arouquesa) ou os talhos e matadouros.  

Em relação à divulgação do produto, os produtores afirmam que a CIM tem 

desempenhado um papel importante e que tem colaborado e apoiado os produtores através 

da organização de feiras, da aposta na divulgação através dos meios de comunicação e da 

elaboração de estudos. Ainda assim destacam que esta entidade deveria apostar “na 

promoção da qualidade do produto” e na “divulgação mais clara e intuitiva” da matéria 

que produzem para que o consumidor tenha consciência da qualidade do produto e 

“contribua para o desenvolvimento económico” e valorize o “trabalho que é feito” nesta 

região.   

Esta fileira é certificada pelo selo de qualificação DOP. No entanto dos 7 

produtores desta amostra apenas 3 têm os seus produtos certificados. Os inquiridos com 

produtos certificados garantem que a qualificação é importante para as “pessoas saberem o 

que comem” e para estabelecer um limite mínimo ao preço de vendas, ou seja, para 

garantir “o patamar de preços que permite o desenvolvimento da atividade”.  

A segunda secção deste questionário estava relacionada com a envolvência dos 

inquiridos nas atividades desenvolvidas inicialmente no contexto do projeto. Na visita de 

campo, realizada em Cinfães, participaram apenas 3 destes produtores e apontam como 

principal vantagem desta participação a aquisição de conhecimentos práticos sobre, por 

exemplo, a alimentação dos animais. No grupo de trabalho participaram 4 inquiridos. 

Apesar de nem todos terem participado, a totalidade dos inquiridos refere que se deveriam 
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organizar mais eventos deste género e a maioria (6) considera que este tipo de iniciativas é 

realmente importante, porque se trocam várias ideias entre agricultores e discutem-se os 

principais problemas associados a estas explorações, como o preço da carne e o 

consequente retorno económico.   

O plano de ação desenvolvido para esta fileira contempla vários níveis de atuação e 

seis produtores pretendem colaborar na implementação deste mesmo plano e acreditam que 

irá fomentar a melhoria da atividade. Os aspetos de melhoria, na opinião destes indivíduos 

relaciona-se com a evolução das técnicas de produção, a valorização da carne e com o 

aumento da produção e da comercialização. Além disto, reforçam que é também necessário 

um veterinário, a nível concelhio, para apoiar os agricultores, mais vias de escoamento dos 

produtos e o reforço da valorização do produto de forma a alcançar o “preço/kg mais alto 

para compensar os custos de produção”.   

Ainda nesta secção os produtores de carne certificada foram questionados acerca de 

algumas medidas que constam no plano de ação. A primeira questão neste sentido era se 

estes achavam que a implementação de estábulos em terrenos baldios seria uma boa opção 

para facilitar a produção de animais e de motivar outros jovens e produtores a apostarem 

nesta atividade. A esta questão quatro produtores responderam de forma afirmativa e 

consideram que esta medida é uma forma de aumentar a produção, garantir a qualidade e 

fomentar o crescimento das produções já existentes. Seguidamente questionei se a 

implementação de mais matadouros nesta região (a nível concelhio) poderia facilitar o 

abate dos animais e consequentemente diminuir as longas distâncias que têm de percorrer 

até aos matadouros. As opiniões dividiram-se neste sentido, pois três inquiridos acham que 

minimizar os custos de transporte para levar os animais ao matadouro irá “maximizar e 

otimizar o preço da carcaça” e os preços seriam mais competitivos. Pelo contrário, três 

inquiridos consideram que há matadouros suficientes e referem que antes de se apostar na 

criação de matadouros é necessário apostar na produção e  um destes produtores refere 

ainda que seria mais vantajoso que os concelhos garantissem o transporte dos animais para 

abate, ao invés de se criarem mais matadouros. Relativamente à importância da informação 

para o progresso do negócio, a maioria dos respondentes está de acordo e afirma que é 

necessário apostar nesta vertente “a nível dos municípios” porque seria uma forma de 

disseminar a qualidade dos produtos e de dar a conhecer aos jovens esta realidade e 

capacitá-los para que possam continuar esta produção. A última questão colocada nesta 
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lógica era sobre a importância da colaboração com os estabelecimentos de restauração 

local. Praticamente todos os produtores consideram esta medida importante, uma vez que 

fortalece e promove o negócio e otimiza os resultados, logo é vantajoso para todos. Um 

dos inquiridos acrescenta ainda que de forma a divulgar a qualidade da carne se deveriam 

organizar semanas gastronómicas de forma a publicitar os produtos da região. 

Na fase final do questionário, de forma a averiguar a viabilidade e rentabilidade do 

negócio existiam algumas perguntas sobre o impacto deste setor. 4 inquiridos acreditam 

que esta é uma atividade rentável, embora não tenha grandes margens lucrativas. Por esta 

razão importante continuar a acrescentar valor aos produtos “através da criação de 

embalagens a vácuo ou da transformação da carne em hambúrgueres ou outros 

derivados” para potenciar a economia deste setor. Contrariamente, dois produtores não 

concordam com o disposto anteriormente e referem que os “custos de produção e 

manutenção de instalações e máquinas são muito elevados e o preço/kg praticado é muito 

baixo”. 

A maioria dos inquiridos acreditam que esta atividade é importante e gera riqueza 

para a região porque sendo este um “produto caraterístico da região”, promove a 

gastronomia e abrange todo um “mecanismo rotativo que gira em volta desta produção” 

como restaurantes, agricultores e turistas, logo é uma “mais-valia” para a região. No 

entanto, um dos produtores não acredita nesta lógica e acrescenta que enquanto não se 

adequarem os preços à qualidade que é oferecida não se consegue gerar riqueza.  

Para finalizar a grande maioria dos inquiridos (6) acha que existem muitas pessoas 

que se deslocam a esta sub-região por causa da produção de carne certificada porque 

gostam da gastronomia e vão até lá para comprar este tipo de carne, principalmente da 

zona do Porto. Ainda assim, um dos inquiridos reforça que as estas visitas turísticas 

deviam ser sempre acompanhadas de um programa de promoção de forma a valorizar os 

produtos pois só assim é que estes ganham notoriedade e valor.  
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4. Discussão de resultados 

As áreas rurais portuguesas foram-se alterando ao longo do tempo devido a um 

conjunto de fatores que levaram ao despovoamento das mesmas, conforme descrito no 

capítulo I. Num cenário como o referido é importante apostar em medidas e estratégias que 

sejam capazes de revitalizar estes territórios. As análises aos dois projetos selecionados 

para este estudo, permitem-nos comprovar algumas conclusões defendidas teoricamente e 

comprovar que realmente estes projetos fomentam o desenvolvimento social e económico. 

Conforme defende Marescotti (2003) o reconhecimento dos recursos endógenos 

com potencial é essencial para o progresso, uma vez que de acordo com Cavaco (2004) 

este reconhecimento deve capacitar outras atividades de forma a criar condições para a 

fixação de pessoas nestes territórios. Os projetos estudados seguem precisamente esta 

lógica porque se baseiam num estudo de diagnóstico completo que identifica o potencial 

do território.  

A metodologia utilizada nos projetos de intervenção, conforme descrito, baseou-se 

num amplo estudo de diagnóstico e define-se por ser participativa. A envolvência dos 

agentes e dos produtores nestes projetos é muito importante porque as pessoas sentem que 

os seus produtos – e consequentemente a sua região – estão a ser valorizados. Além disso, 

esta dinâmica permite que haja uma maior sensibilização, contextualização e envolvência 

desde o início da implementação, favorecendo a correta aplicação do plano de melhoria e 

posteriormente o sucesso metodológico. Neste sentido, importa ainda reforçar o papel das 

ações de capacitação e das atividades desenvolvidas para estes agentes, uma vez que na 

perspetiva de Santos e Ribeiro (2012), além de se incentivar e apoiar a valorização dos 

produtos agroalimentares, é necessário proporcionar conhecimento e informação técnica ao 

nível económico a estes produtores, de forma a garantir o sucesso dos mercados. Além 

disto, os autores reforçam ainda o papel do associativismo e do crescimento em rede, pois 

esta estratégia cooperativa reforça a visibilidade dos produtos endógenos, contribuindo 

para a valorização dos mesmos.   

Depois de se terem analisado os dois projetos e o impacto dos mesmos percebemos 

que nos dois casos o resultado é muito positivo. Os pontos conclusivos dos dois projetos 

são comuns porque o intuito e o objetivo dos dois casos é semelhante e visa o 

desenvolvimento territorial.  
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Primeiramente é importante ressalvar a importância do setor primário, ou da 

atividade agrícola, para estes territórios pois, em alguns casos, é a atividade principal 

destes produtores e por isso a sua única fonte de rendimento. Neste âmbito é importante 

falar das políticas ou estratégias de desenvolvimento que têm contribuído para o progresso. 

A PAC, como referido no ponto 4 do capítulo II, teve um papel fulcral no desenvolvimento 

agrícola e foi a primeira política que consagrou o DR na sua estratégia de intervenção, 

através da emancipação do segundo pilar da PAC. No fundo, as políticas de DR sempre 

estiveram associadas às políticas agrícolas, e vice-versa, uma vez que a agricultura foi, 

desde sempre, a atividade dominante e com maior impacto social e económico nas áreas 

rurais. Desta forma, a PAC teve, ao longo do tempo, um importante contributo na 

reestruturação da atividade agrícola pois apoiou e incentivou os produtores favorecendo a 

coesão e a produtividade. Ao analisar os dois projetos percebemos que de facto as políticas 

de DR e os programas de apoio e de financiamento contribuíram para a evolução das 

fileiras e para o aumento de produção, no caso do TS, e para a criação de melhores 

condições de fabrico e de apoio à produção no fumeiro de Montalegre.  

A metodologia utilizada segue ainda os ideais defendidos pela RIS 3. No Anexo 8 

está uma breve contextualização desta estratégia, no entanto de forma breve esta identifica 

as áreas prioritárias que necessitam de um programa de reestruturação para que o 

financiamento Europeu seja utilizado de forma eficaz. Além disso defende a necessidade 

de acompanhamento durante a implementação do projeto, tal como acontece nestes casos, 

para que os objetivos traçados sejam atingidos.  

Este pressuposto, no meu entender, confirma a teoria defendida por Covas (2011) 

que argumenta que as políticas de DR devem ser mais regionalizadas, e sobretudo 

centradas na multifuncionalidade dos recursos do território. Além disso, e visto que 

estamos na presença de uma metodologia que premeia a interação e o contributo da 

sociedade importa ainda acrescentar a importância da política de coesão que, como aponta 

Henriques (2016), pressupõe que o desenvolvimento só é sustentável se for entendido 

numa perspetiva multifuncional e não meramente económica.  

De facto, estamos na presença de dois projetos de inovação social que, com base no 

estudo inicial, identificaram os recursos e potencialidades da região e posteriormente 

traçaram um plano estratégico para desenvolver e ir de encontro às dificuldades e desafios 

do território em questão. A implementação dos projetos no território é uma das fases mais 
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importantes do projeto, uma vez que se estão a operacionalizar os objetivos estratégicos, 

por isso mesmo esta fase deve ser acompanhada (Rosa, 2016) pelas entidades promotoras 

do projeto para que a implementação seja bem-sucedida.  

A multifuncionalidade dos territórios é o reconhecimento de que os territórios 

podem ter várias funções que articuladas podem gerar impactos muito positivos para o 

território. Os dois casos apresentados tentaram acompanhar esta lógica pois premiaram a 

valorização dos recursos endógenos tradicionais e tiveram impactos noutras áreas, gerando 

consequentemente impactos territoriais, sociais e económicos.  

No caso do fumeiro de Montalegre a capacitação dos agentes e a evolução da 

produção e da comercialização tornou aquele território especializado e associado a este 

produto tradicional, desta forma tem gerado fluxos turísticos e riqueza para o território. 

Um exemplo disto é a organização da feira do fumeiro que atrai visitantes de todos os 

pontos do país – através de excursões a este evento – que acabam por ficar alojados nos 

estabelecimentos de alojamento local da região e por consumirem produtos tradicionais 

nos estabelecimentos de restauração existentes. No caso do Tâmega e Sousa, apesar do 

plano de melhoria ainda não estar implementado, percebemos com clareza que os 

agricultores estão muito recetivos ao mesmo e que as atividades iniciais já permitiram o 

cruzamento de informações e de conhecimentos de forma a implementar a melhoria 

contínua. O vinho verde e a cereja são os produtos estudados com mais impacto no turismo 

da região pois envolvem uma dinâmica própria e já antiga, associada também à 

preservação do património e do meio ambiente. Estes produtos estão associados ao turismo 

de natureza nesta região porque atraem muitos visitantes: no caso do vinho verde associado 

ao enoturismo; e no caso da cereja devido às excursões realizadas a este território na época 

em que as cerejeiras estão em flor. A carne certificada é um produto que tem também 

muita importância devido à certificação DOP pois a sua qualidade é vista como uma 

importante estratégia de mercado e de identidade, no entanto não tem tanto impacto nas 

dinâmicas territoriais.  

A qualificação dos produtos endógenos é uma forma de os valorizar simbólica e 

economicamente. Tanto no caso do fumeiro como no da carne certificada percebemos a 

certificação pressupõe um maior reconhecimento do produto e da região. Além disso, a 

valorização económica é muito importante para os produtores que apostam na certificação 

dos produtos e cumprem um conjunto de normas para garantir a autenticidade dos mesmos. 
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No entanto, a valorização não tem necessariamente de ser atestada com selo de qualidade e 

a prova disso é o sucesso destes projetos. A comercialização local nos mercados, no caso 

da cereja, e em feiras, como o fumeiro, são formas de garantir a autenticidade do produto e 

de aproximar o consumidor e o produtor sendo que, nesta lógica o produto chega ao 

comprador com qualidade superior e é valorizado.  

Concluindo, a inovação social associada ao potencial dos recursos endógenos 

regionais é capaz de estimular o mercado, o progresso, a fixação de pessoas e o 

empreendedorismo local. Os projetos analisados tiveram resultados muito positivos e 

conseguiram, de forma geral, cumprir os objetivos pretendidos pois reforçaram a 

empregabilidade, criaram valor aos produtos e geraram novos fluxos económicos nestas 

regiões, logo fomentaram e contribuíram para o desenvolvimento rural.  
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Capítulo VII – Conclusão 
 

Este trabalho desenvolvido no âmbito do estágio na Ruris e também no âmbito do 

projeto STRINGS – Selling The Rural IN (urban) Gourmet Stores – establishing new 

liaisons between town and country through the sale and consumption of rural products – 

teve como propósito avaliar a metodologia utilizada por aquela entidade nos projetos de 

DR do setor agroalimentar, assim como averiguar o seu impacto junto dos produtores. Para 

procedermos à análise da metodologia, partimos de uma revisão da literatura para perceber 

o que são as áreas rurais, como se definem e quais as principais alterações que têm vindo a 

surgir nestes territórios. Concluímos assim que estes espaços rurais, ao longo do tempo, 

têm vindo a sofrer um conjunto alargado de transformações, com efeitos diversos, de 

acordo com a pluralidade destes territórios. A crescente preocupação com estes territórios 

fez emergir um conjunto de políticas e dimensões para fazer face a esta situação. Neste 

sentido, após a emancipação do segundo pilar da PAC – o pilar do desenvolvimento rural – 

as políticas idealizadas para as áreas rurais têm evoluído e têm como principal objetivo 

promover o desenvolvimento por via da coesão social, do crescimento económico, da 

criação de emprego e da preservação dos recursos existentes. A valorização e certificação 

dos produtos agroalimentares foi uma das estratégias impulsionadas neste sentido, uma vez 

que a qualificação pressupõe princípios de qualidade atestada e a singularidade do produto 

associada aos recursos de características da região. Esta técnica de valorização permite 

ainda que os produtos sejam reconhecidos em mercados nacionais e internacionais, 

favorecendo a competitividade e o retorno económico. Nesta ótica, os produtores locais 

conseguem tirar maior partido da sua produção, e dos recursos endógenos, contribuindo 

para a coesão social e para o DR.  

Posteriormente analisaram-se os dois projetos selecionados – o Fumeiro de 

Montalegre e o Plano estratégico agroalimentar do Tâmega e Sousa. O primeiro projeto já 

está concluído e, por isso, a sua análise teve como propósito avaliar os resultados e os 

impactos para o território de Montalegre. O segundo projeto ainda está na fase inicial, e a 

sua análise visou compreender quais as espectativas dos agentes envolvidos no projeto e 

perceber quais os resultados esperados com a execução do mesmo. 

Para melhor compreendermos a adequabilidade da metodologia idealizada pela 

Ruris para o desenvolvimento destes projetos, realizaram-se inquéritos por questionário 
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para aferir a opinião dos produtores relativamente ao impacto daqueles projetos a nível 

económico, social e territorial. Paralelamente, realizaram-se entrevistas aos agentes 

coordenadores dos projetos para perceber quais os principais resultados a atingir com a 

execução destes projetos.  

Após a avaliação dos dados recolhidos, concluímos que a metodologia utilizada 

pela Ruris é, de facto, geralmente adequada aos territórios, embora não seja suficiente para 

promover o seu desenvolvimento, já que será também necessário articular outros setores, 

agentes e dimensões dos territórios. Neste seguimento importa referir a importância da 

multifuncionalidade dos recursos e do território, uma vez que na opinião de alguns autores 

(como Cavaco, 2004) é necessário dinamizar várias atividades locais para gerar 

desenvolvimento. Falamos neste sentido da articulação da valorização dos produtos 

endógenos com a preservação ambiental, com o reforço e desenvolvimento do setor 

agrícola e com a valorização patrimonial e cultural, conforme referido no ponto 3 do 

capítulo II. Esta capacidade de visualizar os territórios de forma multifuncional está 

também relacionada com a nova tipologia política mais regionalizada que pretende atuar ao 

nível local e impulsionar o desenvolvimento numa perspectiva “bottom-up”.  

Este estudo encerra algumas limitações. A primeira prende-se com o facto de 

existir um número reduzido de produtores que responderam ao inquérito (principalmente 

na fileira da cereja e da carne certificada) que impossibilita uma avaliação mais sustentada 

e fundamentada da metodologia em apreço. Além disto, o projeto da região do TS não está 

ainda concluído, sendo por isso impossível avaliar os impactos do projeto no território. Por 

outro lado, a análise a apenas dois projetos do setor agroalimentar pode ser também 

considerada uma limitação deste estudo, já que impossibilita a generalização dos resultados 

para além dos territórios e produtores considerados. Finalmente, pode ainda destacar-se a 

utilização de inquéritos por questionário, em vez de entrevistas ou outras metodologias e 

técnicas de recolha de informação de tipo mais qualitativo que, certamente, permitiriam 

uma análise mais aprofundada da avaliação da metodologia em apreço. No entanto, a 

distância geográfica dos territórios analisados e a própria disponibilidade dos produtores 

para participar inviabilizou o uso deste tipo de técnicas. 

Em termos de pistas para investigações futuras, considera-se que é necessária uma 

avaliação mais alargada a outros projetos do setor agroalimentar desenvolvidos pela Ruris 

– e a outros territórios, bem como projetos desenvolvidos por outras empresas, entidades e 
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agentes do setor, de modo a permitir maior comparabilidade dos dados e uma análise e 

compreensão mais sustentada dos contributos deste tipo de projetos para o DR. No fundo, 

considera-se que um estudo mais sustentado numa abordagem mais qualitativa e que 

relacione as transformações territoriais com outros setores e atividades, permitiria avaliar 

de forma mais adequada o contributo das metodologias e projetos  

Finalmente, relativamente à oportunidade proporcionada de estagiar na Ruris 

importa acrescentar que o contacto com o mundo profissional fomentou o desenvolvimento 

de um conjunto de competências que possibilitaram o fortalecimento de estratégias de 

aprendizagem para obter o melhor desempenho. Por esta razão, a realização deste estágio 

foi muito importante para o desenvolvimento de novas ferramentas essenciais ao mercado 

de trabalho.  

Por esta empresa trabalhar com vários territórios – distintos e com diferentes 

recursos e caraterísticas – foi necessário em vários momentos pesquisar e estudar mais 

sobre determinados temas, contribuindo e reforçando a autoaprendizagem ao longo deste 

período. A colaboração na organização das visitas de campo e dos grupos de trabalho 

possibilitou o desenvolvimento de um conjunto de capacidades comunicativas com outros 

agentes, favorecendo o dinamismo e as relações interpessoais, não só com os produtores 

contactados, mas também com a restante equipa envolvida na organização destas 

iniciativas. Neste sentido, é importante referir o papel que um coordenador de estágio 

desempenha ao longo de todo este processo, uma vez que este acompanhamento e 

monitorização contribui para o sucesso da realização do estágio. Desta forma considera-se 

que ao longo de todo o período foi demonstrada disponibilidade para auxiliar em todas as 

tarefas propostas com empenho e dedicação. Ao longo deste período houve também 

momentos em que existiu maior liberdade para organizar e elaborar o plano de trabalho, 

favorecendo a autonomia e organização metódica na execução das tarefas. Acrescenta-se 

ainda que toda esta experiência só foi possível graças aos conhecimentos teóricos 

adquiridos ao longo do percurso académico, essenciais para adquirir um conjunto de 

ferramentas que permitiram uma maior eficiência e autonomia nos desafios que foram 

sendo colocados; e ao acompanhamento da Professora Doutora Elisabete Figueiredo que 

orientou todo este projeto colaborativo e acompanhou toda a fase de execução. Desta 

forma, o estágio só é viável e bem-sucedido se for possível colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos, logo se a parte curricular estiver articulada com este propósito. 
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Por estas razões, o culminar deste mestrado foi muito enriquecedor e permitiu a aquisição 

de muitos conhecimentos e o desenvolvimento de um conjunto de ferramentas muito úteis 

no futuro pessoal e profissional.  
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Anexo 1 - Portefólio Ruris 

 

Tabela 9 - Portefólio de projetos da entidade de estágio 

2015 

Green Valley 

Através deste projeto pretende-se o reconhecimento de 

uma região a nível internacional enquanto “Silicon Valey”. 

Tendo em conta o potencial rural e as oportunidades 

territoriais são concebidos apoios para se desenvolverem 

novas ideias de negócio.  

Rede Empreender 

BB 2.0 

Esta rede pretendia fomentar o empreendedorismo através 

da aposta em ideias de negócio. Posteriormente 

desenvolvem-se um conjunto de ações de capacitação para 

os empreendedores.  

CAPACITAR 

O programa CAPACITAR pretendia promover e fomentar 

o espírito empresarial e inovador na área agrícola, 

agroindustrial e do turismo. Através de um plano 

estratégico pretendia-se dinamizar atividades e 

desenvolver novas ideias que gerassem investimento e 

novos postos de trabalho nestas três áreas.  

Made In – 

Internacionalização e 

promoção 

empresarial 

Este projeto foi concebido para fortalecer a cadeia 

económica rural, através de um plano concebido para 

apoiar a internacionalização das PME’s sobretudo na 

vertente agroalimentar e do turismo.  

Caraterização e 

valorização do 

património genético 

da cerejeira e 

medronheiro 

Através do estímulo ao desenvolvimento; a conceção de 

redes entre empresas, o ensino superior e outras entidades 

que promovem a investigação; através da inovação 

ambiental e tecnológica inteligente é possível promover e 

valorizar um conjunto de empresas.  

Azeite de montanha 

Numa primeira fase planeava-se enquadrar as dificuldades 

enfrentadas pelos produtores de azeite de montanha e 

auxiliar na procura de novos componentes que permitissem 

a valorização de produtos e a sustentabilidade ambiental. 

Uma das apostas centrou-se na produção biológica que ia 

de encontro aos requisitos estabelecidos e às expectativas 

de mercado.  

Instalação de uma 

rede primária de 

defesa contra os 

incêndios florestais 

Implementação de uma rede de proteção contra os 

incêndios à base de gestão combustível para a área 

florestal de um rio.  

Competitividade da 

fileira de frutos 

secos de montanha 

Este projeto visava desenvolver um conjunto de iniciativas 

de caráter educativo e tecnológico com o intuito de 

valorizar a fileira dos frutos secos, garantir a sua 

sustentabilidade e a sua competitividade. Com este 

contributo é possível alargar a operação e diversificação de 

PME’s desta área e integra-las no mercado. 

 

2016 Valorização A reabilitação de espaços florestais é encarada neste 
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ambiental e florestal 

do perímetro 

florestal das dunas 

projeto enquanto uma medida que reconhece o valor 

ecológico e paisagísticos natural assim como a relevância 

do papel da defesa a agentes bióticos e abióticos.  

Um destino por 

natureza 

Este programa pretendia colocar uma marca no mercado 

que resultava de um conjunto de recursos e ativos cuja 

identidade era o fator chave do negócio. Neste caso o 

Município pretendia uma nova imagem de marca associada 

ao turismo de natureza e à identidade territorial.  

Fumeiro  

O programa de apoio à fileira do fumeiro pretendia 

conciliar boas-práticas de âmbito tradicional e inovador 

que permitisse o desenvolvimento e a competitividade 

tanto deste setor como do território.  

BE Natural 

O BE Natural é uma operação que através da dinamização, 

progresso e crescimento da economia local, via 

empresarial e turística, visa posicionar e projetar a região a 

nível global.  

Coopera 

A qualificação é um dos pontos essenciais para o 

desenvolvimento, desta forma a iniciativa Coopera visa 

qualificar um conjunto de setores como o agroalimentar, 

da restauração, do turismo e da indústria para serem 

agentes promotores da competitividade dos territórios 

rurais. 

GO – Promoção 

Internacional 

Este projeto visou a promoção e internacionalização de 

PME’s locais com base em estratégias diferenciadoras 

como networking, branding e e-commerce e na identidade 

e especificidade dos produtos e serviços locais. 

INOVA  

O programa INOVA aposta na qualificação e progresso 

empresarial. Através da cooperação e do cruzamento de 

informações fomenta-se a inovação e novas técnicas 

empresariais prósperas para o mercado. 

Uma ideia de 

Natureza 

Este programa tencionava promover uma região através da 

valorização do turismo de natureza. A oferta turística 

estaria associada neste sentido a uma marca atrativa que 

gerasse desenvolvimento regional e nacional. 

Green Valley Food 

Lab 

A qualificação de uma infraestrutura permitiu, neste 

projeto, uma área que acolheu um tecido empresarial vasto 

já existente de base rural e a instalação de novas empresas. 

Este acolhimento apoia o progresso e o contributo 

infraestrutural para as empresas emergentes.  

INOVCAST 

A estratégia INOVCAST foi pensada para atrair 

investimento e especializar a fileira da castanha e dos 

frutos secos. A agregação entre setor público, científico e 

tecnológico é um fator distintivo neste projeto pois 

contribui para um maior impacto territorial e 

complementaridade empresarial.  

Capital do cavalo 

A iniciativa “Capital do Cavalo: Afirmar e Especializar” 

tinha como objetivo reforçar e capacitar o tecido 

empresarial da fileira do cavalo e a cultura desta prática. O 
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programa “Turismo Equestre - Promoção Internacional” 

permitiu a divulgação e internacionalização da região do 

Alentejo através deste meio e a consequente diferenciação 

e competitividade de PME’s locais.  

MULTIBIT  

Este projeto é liderado por uma equipa altamente 

qualificada na atividade viveirista e visa, num período de 

36 meses, promover um projeto de investigação e 

desenvolvimento com o apoio de entidades de ensino 

superior. O objetivo é capacitar a empresa e desenvolver as 

técnicas de produção e estudar a viabilidade económica e 

competitiva da técnica de micropropagação.  

Promoção e 

valorização de 

azeites da montanha 

Este projeto ambiciona valorizar a fileira do azeite e criar 

novos produtos diferenciadores com base no conhecimento 

científico e tecnológico. Estas técnicas permitiram um 

maior reconhecimento e distinção do produto, fruto das 

especificidades da região. 

Museu do Cavalo 

Este museu foi o primeiro em Portugal com esta temática e 

situa-se numa zona emblemática da cidade, perto do 

Palácio do Pelourinho e de outras infraestruturas com 

elevado valor patrimonial. Desta forma, além de divulgar o 

cavalo Lusitano também contribui para a valorização do 

património histórico e cultural.  

Património cultural – 

Estratégia de 

promoção turística 

Este projeto municipal visa posicionar turisticamente o seu 

território num âmbito nacional e internacional. A 

promoção territorial destaca nesta lógica seis áreas: O 

património gastronómico, subaquático, industrial, 

religioso, histórico e a arquitetura contemporânea, que 

contribuem positivamente para o posicionamento e 

promoção regional. 

Kiwis de Portugal 

Esta estratégia de apoio a PME’s que se dedicam à 

produção de kiwis, pretende alavancar o mercado desta 

produção através do reforço da visibilidade da produção e 

da exportação. Para este efeito foi elaborado um plano de 

comunicação que promova a qualidade dos kiwis e chegue 

aos mercados externos de forma a aumentar o volume de 

negócios.   

Valorização e 

promoção do 

património histórico-

cultural 

Este projeto de âmbito municipal procurou medidas de 

valorização histórica e cultural que contribuíssem para o 

progresso socioeconómico. Assim foram programadas três 

ações para promover o património e as atividades do 

concelho para diversificar a oferta turística. 

Plano de 

desenvolvimento do 

setor agroalimentar 

do Baixo Tâmega 

Este plano avalia as condições de crescimento 

agroalimentar dos concelhos de Amarante, Baião, Celorico 

de Basto e Marco de Canaveses para posteriormente 

aplicar e desenvolver um conjunto de fileiras que 

promovam o progresso e a competitividade territorial. 

Cultura em rede das 

Beiras e Serra da 

A programação cultural em rede objetiva a definição e 

consolidação de uma rede territorial para a promoção 
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Estrela cultural e turística. A primeira fase envolveu um conjunto 

de programas diversificados de animação em rede que 

promovem a identidade e a diferenciação dos territórios. 

5 Municípios. 5 

Culturas. 5 Sentidos 

O programa de cultura em rede entre cinco municípios da 

região Centro que se distinguem pela diferenciação 

territorial. O intuito é além de promover a cultura, reforçar 

a visibilidade de cada município a nível nacional e 

internacional através da dinamização de práticas artísticas.  

Beira Baixa Cultural 

O desenvolvimento de estratégias culturais e a promoção 

turística é uma forma de valorizar o património nacional e 

levá-lo mais longe. Assim a Beira Baixa apostou na 

promoção de uma rede cultural para valorizar os ativos 

naturais, históricos e culturais, uma vez que constituem 

uma estratégia de atração e promoção turística.  

Bolsa de terras e 

incubadora rural 

A bolsa de terras é uma estratégia desenvolvida para apoiar 

o empreendedorismo em territórios rurais. Através desta 

incubadora é possível potenciar o valor do património e 

desenvolver atividades de caráter agrícolas, agroindustrial 

e de tecnologia aplicada. É uma das formas de estimular as 

ideias de negócio e transformá-las em negócios de sucesso.  

Geoparques de 

Portugal 

A promoção de Geoparques contribui para o 

reconhecimento territorial e internacional, assim como 

para a promoção dos mercados e das PME’s.  

Grupo operacional 

para a valorização da 

produção de cereja 

Esta operação atua na fileira da cereja, mais concretamente 

na produção e na qualificação dos processos. Apesar da 

produção de cerejas ser bastante diminuta, em relação a 

outros países, constitui uma fonte de rendimento para os 

produtores de áreas mais deprimidas economicamente. 

Assim a aposta na valorização e produção é uma fonte de 

emprego e fixação da população.  

Grupo operacional 

para a valorização 

económica e 

comercialização da 

cereja 

A exportação de cerejas é uma potencialidade nacional, 

porém é um fruto sensível que exige diversos cuidados de 

armazenamento, por isso são então necessários frutos de 

elevada qualidade. Este grupo operacional objetiva atuar a 

este nível e valorizar economicamente este setor através do 

acompanhamento de práticas agrícolas a nível municipal.  

Vale Incubação 

Este programa objetivava a seriação de uma empresa, que 

se candidatou previamente, para promover o país seguindo 

um conjunto de caraterísticas diferenciadoras e inovadoras 

que enriquecem a visita turística e acrescentam valor ao 

território, permitindo o desenvolvimento.  

Rede de defesa da 

floresta contra 

incêndios 

A instalação de uma rede primária de defesa florestal 

contra os incêndios pretendia a aproximação e facilitação 

da rede de incêndios aos pontos de água.  

 

2017 

Aplicação de 

políticas de 

desenvolvimento 

Este estudo de caso pretende averiguar o impacto real das 

políticas de desenvolvimento AGRO e ProDer numa 

determinada área geográfica e avaliar o contributo para o 
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rural crescimento e afirmação territorial. Além disso, com base 

numa visão futurista, pretende-se alcançar respostas 

referentes ao que será necessário para garantir a melhoria, 

a otimização de resultados e a modernização empresarial.  

Reabilitação do 

regadio de Poças do 

Monte 

Este projeto pretendeu requalificar a levada do regadio de 

Poças do Monte. Esta intervenção atuou sobretudo ao nível 

da drenagem, da diminuição da perda de água e da 

instalação de um sistema tecnológico que permitisse um 

melhor aproveitamento da água e evitasse as perdas.  

Reabilitação do 

regadio de Crestelo 

A reabilitação das infraestruturas do regadio de Crestelo 

objetivava a requalificação do regadio, dos tanques e das 

minas envolventes. Todos os esforços contribuíram para 

uma gestão mais eficiente do regadio.  

3 Dias. 3 

Experiências. 

O intuito deste projeto é, com base nos ativos da região, 

selecionar um conjunto de recursos diferenciadores e 

estruturar a sua oferta turística. No final, o projeto 

disponha de três vertentes essenciais: o turismo cultural, o 

turismo de montanha e ativo e ainda a gastronomia e os 

vinhos.  

Qualificação da 

oferta turística da 

região Centro 

Esta operação pretendia aumentar a competitividade e 

promover a distinção de um território da região Centro ao 

nível turístico nacional e internacional, através de 

estratégias de valorização de ativos territoriais.  

Mercado local – 

Produtos endógenos 

Este mercado local pretendia fomentar a proximidade de 

produtores locais e estimular e economia destes pequenos 

aglomerados populacionais. Estes mercados organizam-se 

de acordo com o produto a comercializar como os produtos 

agrícolas, pecuários, lácteos ou artesanato e além disso tem 

ainda um espaço dedicado à promoção e divulgação de 

novos produtos e do turismo termal.  

Pecuária 4.0 

Este projeto mostrou-se inovador na medida em que 

conseguiu aliar a ação das PME’s à indústria 4.0 com base 

em mecanismos inteligentes que permitiram a 

disseminação e promoção do crescimento competitivo. 

Nesta lógica o projeto visava ainda o aumento de valor dos 

produtos e o desenvolvimento de novas atividades. 

DES-AGRO 4.0 

Esta operação tinha como propósito qualificar as PME’s do 

setor agroalimentar e agroindustrial das regiões Norte e 

Centro com base na adoção de modelos sustentados na 

Internet of things. Este modelo tecnológico mostrou-se 

eficaz e gerador de competitividade entre as PME’s. 

SI2E – Villa Plaza 

O Villa Plaza é um estabelecimento de restauração na 

região do Norte e é diferenciador pois os jovens têm um 

conjunto de experiências e aptidões que permitem o 

desenvolvimento do negócio através dos menus e 

atendimento diferenciador e associado ao território.  

Mercadinho rural 
O mercadinho rural foi fundado pelo município de 

Mondim de Basto e este programa visava desenvolvê-lo 
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com base na promoção do mesmo com o intuito de atrair 

mais produtores e mais consumidores. Para que isto fosse 

concretizado foram lançados alguns objetivos como: 

aperfeiçoar as condições do mercado referentes à estrutura 

e imagem; o incentivo à comercialização de bens locais e a 

promoção do associativismo entre produtores.  
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Valorização da praia 

fluvial 

A valorização da praia fluvial pretendia torná-la 

turisticamente mais apelativa com base na implementação 

de condições favoráveis à atividade turística.  

Rota turística - 

Passadiço 

Este projeto tinha por base a valorização patrimonial e 

cultural de determinado território com o intuito de 

promover a atividade turística de natureza.  

Promoção de 

produtos endógenos 

da região 

O objetivo essencial desta operação era reforçar a 

visibilidade dos produtos endógenos da região através da 

valorização dos mesmos, aliado a uma loja online e a um 

espaço físico que permita a divulgação e comercialização 

destes produtos.  

Requalificação de 

infraestruturas 

sociais 

Este projeto de investimento na requalificação de 

infraestruturas sociais projetadas para pessoas idosas, com 

deficiências ou crianças permitiu o melhoramento do apoio 

social e fazer face a algumas necessidades sociais.  

Nova Escola do 

mundo rural 

Esta escola ambiciona garantir o acesso à educação pré-

escolar às crianças dos 4 meses aos 5 anos de forma a 

contribuir para o seu desenvolvimento e reverter a linha de 

exclusão social.  

Incubadora de 

inovação social 

Este projeto foi uma estratégia contra a desertificação de 

áreas urbanas que consistiu na criação de uma incubadora 

de inovação social. Esta incubadora objetivava atrair 

empreendedores e disponibilizar um espaço de 

experimentação onde pudessem surgir novas ideias de 

negócios. No fundo esta iniciativa fomentava a coesão e o 

desenvolvimento rural.  

Centro de 

acolhimento de 

trabalho temporário 

Este centro de atendimento objetivou a criação de um 

espaço com as condições necessárias para acolher 

trabalhadores estrangeiros para que estes tivessem 

condições para vir trabalhar para o setor agrícola. No 

fundo é uma forma de responder aos desafios que se 

impunham aquando da contratação de pessoal relacionada 

com questões de tráfico, utilização ilegal de mão de obra, 

entre outras.  

Programa de 

valorização 

económica 

Esta operação visa valorizar a fileira do queijo na região 

Centro com base no apoio aos agentes, desde o primeiro 

produtor ao consumidor, para atenuar os condicionamentos 

na cadeia de valor.  
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Anexo 2 - Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 

Fundo Europeu de desenvolvimento regional (FEDER)  

O FEDER tem como objetivo central reforçar a coesão económica, social e 

territorial através do apoio aos EM mais desfavorecidos de forma a corrigir assimetrias 

regionais e diferentes níveis de desenvolvimento territoriais (CE, 2015) 

Este Fundo que remonta a 1975 atua em áreas que privilegiam a inovação e o 

desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento de PME, o apoio a infraestruturas sociais 

e a economia sustentável, com base na redução dos níveis de emissão de carbono.  

O financiamento atribuído a cada área de atuação irá depender da região 

beneficiada e estas subdividem-se em três categorias distintas: As regiões mais 

desenvolvidas que retêm até 80% dos fundos disponibilizados; as regiões que estão em 

fase de transição, que podem beneficiar até 60% do total de fundos disponibilizados; e por 

fim as regiões menos desenvolvidas que têm até 50% do valor total dos fundos 

disponibilizados. A par disto existe ainda uma pequena percentagem, que ronda os 5% dos 

fundos, direcionada para o desenvolvimento económico, sustentável e inteligente das 

cidades, o que nos permite aferir que este instrumento tem um âmbito de atuação com larga 

amplitude geográfica (CE, 2015) 

 

Fundo Social Europeu (FSE) 

O FSE foi fundado pela UE com o intuito de promover e gerar novas oportunidades 

de trabalho e de emprego, auxiliar os cidadãos europeus na procura de melhores condições 

de empregabilidade e de oportunidades profissionais justas. O financiamento atribuído ao 

capital humano permite capacitar os trabalhadores europeus, os mais jovens e todos os que 

procuram emprego de forma a apoiar e facilitar a inserção profissional (Silva, 2014) 

A estratégia da Europa 2020, neste sentido, objetiva uma sociedade mais inclusiva 

de forma a diminuir a pobreza e as assimetrias sociais e salariais, e consequentemente a 

contribuir para um crescimento inteligente e sustentável (Silva, 2014) 

Este fundo social tem uma importância vital para a UE, uma vez que ao contribuir 

para a inserção profissional está a minimizar a taxa de desemprego e consequentemente a 

contribuir para a dinamização económica e para o cumprimento dos restantes objetivos 

Europeus. Neste sentido, a Comissão Europeia e os EM financiam um conjunto 

diversificado de projetos a nível local ou regional que potenciam emprego, sendo que estes 
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projetos têm uma abrangência multifuncional, logo independentemente do setor de 

atividade ou da idade dos cidadãos (Silva, 2014) 

Em processo de codecisão definiram que as linhas prioritárias deste fundo se 

centram no aumento da flexibilidade dos trabalhadores, de forma a dotá-los de novas 

capacidades e competências; na facilitação dos processos de procura emprego; no auxílio a 

pessoas economicamente mais desfavorecidas no processo de inserção e formação 

profissional; e ainda no apoio à formação contínua ao longo da vida para que as pessoas 

detenham um conjunto de aptidões versáteis a aplicar em casos de imprevisibilidade ou de 

inovação. Os dois órgãos Europeus determinam um conjunto de programas operacionais 

tendo em conta as necessidades de cada EM que são cofinanciados e geridos de forma 

partilhada, sendo que o financiamento despendido e os projetos apoiados dependem das 

necessidades de cada região. Neste processo existem ainda um conjunto de entidades, 

como ONG’s e associações de trabalhadores, que garantem que o investimento responde às 

necessidades dos cidadãos e da região e que acompanham o processo de implementação 

das estratégias operacionais (Silva, 2014) 

 

Fundo de Coesão (FC)  

O FC, criado em 1994, foi idealizado para financiar e auxiliar os EM com o RNB 

(Rendimento nacional bruto) menor a 90% da média da UE através de projetos que apoiam 

a área da sustentabilidade ambiental e as redes transeuropeias de transportes (Azevedo & 

Kołodziejski, 2018; Comissão Europeia, 2018). 

Ao nível do ambiente o FC também financia projetos de índole energético ou 

relacionados com outras áreas, como os transportes, desde que contribuam positivamente 

para a sustentabilidade ambiental. Por outro lado, no setor das redes transeuropeias são 

apoiados os projetos com interesse para a UE e no domínio das infraestruturas. Este 

instrumento financeiro está ao abrigo das mesmas normas de implementação, gestão e 

regulamentação que o FEDER e o FSE (Comissão Europeia, 2018) 

Os EM contemplados no período em vigor, correspondente ao período de 2014 a 

2020, são: a Bulgária, a Croácia, o Chipre, a República Checa, a Estónia, a Grécia, a 

Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a Portugal, a Roménia, a Eslováquia e a 

Eslovénia. O financiamento totaliza uma quantia de 63,4 mil milhões de euros, dado que o 

FC pode financiar um projeto até 85% do seu custo total (Azevedo & Kołodziejski, 2018). 
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Fundo Europeu agrícola para o desenvolvimento rural (FEADER) 

O FEADER financia os programas de desenvolvimento rural e do setor primário de 

forma a contribuir para o progresso e para competitividade agrícola (Comissão Europeia, 

n.d.-b). Este instrumento Europeu foi abrangido no período de 2014 a 2020 enquanto FEEI 

de acordo com a regulamentação (1303/2013). Importa ainda referir que os projetos 

financiados devem seguir as linhas estratégicas e prioritárias nacionais estabelecidas pelo 

Conselho Europeu. Os objetivos centrais deste fundo visam estimular a competitividade no 

sector da agricultura; assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais e do clima; e por 

fim fomentar o desenvolvimento rural e territorial e o crescimento económico de forma a 

criar emprego (Comissão Europeia, n.d.-b) 

 

Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) 

Este fundo estrutural apoia a política marítima e das pescas com base no 

cofinanciamento a projetos. Este instrumento europeu é importante pois apoia a transição 

dos processos de pesca tradicional para uma prática mais consciente e sustentável, 

contribui para a diversidade económica das zonas costeiras e para a fixação de pessoas 

através de novos postos de trabalho (European Comission, 2015). Este fundo estrutural 

cofinancia projetos, porém nem todos os EM têm a mesma percentagem do total do valor 

do financiamento pois este financiamento varia de acordo com a dimensão e volume de 

pescas. Nesta lógica, cada país é responsável por estabelecer um programa que especifica 

as vertentes que pretende apoiar nesta área e, após este programa ser aprovado pela 

comissão, cabe às autoridades de cada EM decidir quais os projetos que apoia (European 

Comission, 2015). 
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Anexo 3 - Entidade promotora do projeto “Fumeiro de Montalegre” 

O projeto do Fumeiro de Montalegre liderado pela Associação de Produtores da 

Terra Fria Barrosã (APFTFB) visa dinamizar e capacitar a atividade do fumeiro e fomentar 

a coopetição entre os agentes que estão relacionados com esta atividade. 

O promotor líder é uma associação sem fins lucrativos que pretende representar e 

informar os seus sócios em várias dimensões com o intuito de criar uma fileira produtiva 

de fumeiro, e de outros produtos relacionados, que permita o aumento de valor 

acrescentado para os produtos, a qualificação através da rotulagem de IGP e 

consequentemente alcançar a competitividade de mercado. Esta associação certifica-se 

ainda da qualidade dos produtos comercializados na Feira de Fumeiro de Montalegre, que 

organiza em cooperação com a Câmara Municipal, e presta apoio aos produtores em 

diversas áreas.  

A ausência de copromotores induz a que a execução financeira e física do projeto 

seja da íntegra responsabilidade da APFTFB que conta com o contributo de técnicos e 

outros agentes relevantes para a fileira que auxiliam na execução do mesmo. A nível da 

organização estrutural é possível identificar três grupos-chave:  

1. Coordenação geral não executiva – que é da competência da Direção da APFTFB e que 

é responsável por acompanhar e monitorizar o projeto mensalmente, tendo por base a 

informação organizada pela direção ou gestão executiva do projeto; 

2. Gestor de projeto/executivo – Que assume a gestão do projeto; a planificação e 

organização da execução física e financeira; a coordenação das ações e da equipa afeta a 

desenvolver o trabalho; a concessão de propostas e relatórios de execução para posterior 

avaliação e aprovação da Direção; e que propõe ações corretivas à direção, que possam 

surgir da implementação do projeto, e consequente implementação das propostas 

aprovadas;  

3. Equipa externa de monitorização e avaliação do projeto – Responsável por acompanhar 

trimestralmente a execução física e financeira do projeto e por elaborar relatórios de 

execução com a indicação de possíveis sugestões e correções a implementar em função da 

evolução e indicadores de execução obtidos. 
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Anexo 4 - Planos de ação do Fumeiro de Montalegre 

Ação 1: Plano estratégico para a competitividade e especialização inteligente da 

fileira do fumeiro de Montalegre. 

A primeira ação do projeto consiste na elaboração um plano estratégico para 

promover a competitividade, a inovação e criar valor à fileira do fumeiro de Montalegre. 

De forma a planear os objetivos esperados recorreu-se a um estudo prévio para identificar 

as principais potencialidades e ameaças associadas à fileira para que o desenvolvimento da 

ação promova o crescimento e a internacionalização da mesma. De forma complementar, a 

ação pretende ainda desenvolver um esquema de cooperação e organização empresarial 

para os processos de produção e comercialização dos produtos com o intuito de alcançar os 

mercados internacionais, desta forma a ação visava a mobilização de vários agentes 

envolvidos no processo.   

Esta ação foi pensada para colmatar algumas falhas relacionadas com a ausência de 

um plano de competitividade e de valorização do fumeiro, a carência de uma rede de 

cooperação e planeamento da fileira e de mecanismos que potenciam economicamente os 

produtos e a sua internacionalização seguindo uma lógica inovadora.  

A primeira ação previa uma apresentação pública do processo de organização e cooperação 

entre empresas com recurso a toda a informação relevante e dos documentos estratégicos 

para a comunidade e, de forma sucinta, a execução desta ação culmina em três objetivos 

chave: O desenvolvimento do plano estratégico; a promoção da competitividade e da 

especialização inteligente da fileira; e ainda aumentar a cooperação e organização do 

tecido empresarial. 

Ação 2: Promover a coopetição empresarial, a recolha de boas práticas e a 

capacitação dos agentes da fileira do fumeiro de Montalegre 

A produção de artigos de fumeiro é, como já referi, sobretudo da responsabilidade 

de PME tradicionais e familiares que seguem uma lógica produtiva individualista, 

tradicional e uniforme. De forma a contrariar esta lógica, a segunda ação pretendia 

implementar mecanismos de coopetição empresarial que incentivassem a mudança de 

práticas, a inovação e o surgimento de novos produtos direcionados para os padrões de 

consumo e para a internacionalização do mercado. A coopetição baseia-se na cooperação 

entre entidades empresariais de forma a inovarem os produtos e a seguirem boas práticas e, 

numa segunda fase, na competição do tecido empresarial, uma vez que o sucesso, a 
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valorização e a comercialização do fumeiro só é possível se vários agentes competirem 

para fazerem melhor e a melhores preços.  

De forma a implementar e executar esta ação foi necessário identificar alguns casos 

de sucesso quanto à produção, organização e gestão empresarial para apresentar a outros 

produtores exemplos de boas práticas relativos ao processo de produção, comercialização e 

promoção dos produtos. Através destes exemplos previa-se que as restantes microempresas 

ficassem motivadas com os padrões de sucesso de empresas bem-sucedidas e com base no 

pensamento crítico e inovador possam, no futuro, criar novos produtos e melhorar os 

padrões de eficiência. Além desta iniciativa, existem ainda outras que visam capacitar os 

agentes e estimular a inovação e competitividade através de: técnicas de produção 

inovadoras; estratégias de marketing; métodos que assegurem a higiene e a segurança no 

trabalho, assim como o controlo da qualidade; e ainda a preparação do negócio para um 

panorama internacional.  

De forma a executar a ação previa-se a realização de um conjunto de iniciativas 

como: a elaboração de encontros trimestrais (oito no total) de entidades empresariais, 

organizados por oradores experientes na área, de forma a fomentar a coopetição entre 

agentes; a realização de visitas de estudo que visavam o reconhecimento de boas práticas; a 

organização de seis ações de capacitação do tecido empresarial, promovidos por 

consultores especialistas, de forma a difundir a competitividade e inovação da fileira 

através novos métodos de produção e promoção dos produtos e de técnicas de segurança, 

higiene e controlo alimentar e de qualidade.  

Esta ação é fundamental para o progresso desta fileira, uma vez que permite o 

desenvolvimento empresarial assente numa visão inovadora e estratégica capaz de 

antecipar desafios e as exigências dos consumidores. Desta forma as empresas poderão 

apostar em novos produtos e no processo produtivo de forma a aumentar a visibilidade e o 

reconhecimento da fileira contribuindo posteriormente para o escoamento do produto e 

para a fixação de pessoas.  

Ação 3: Estimular o rejuvenescimento da fileira do fumeiro de Montalegre 

A terceira ação deste projeto é rejuvenescer a fileira do fumeiro de Montalegre de 

forma a consolidar o tecido empresarial. Tendo em conta que a grande maioria dos agentes 

da fileira apresentam baixos níveis de escolaridade e uma idade média elevada, é 

necessário rejuvenescer a fileira para que se possam implementar novas técnicas, novos 
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métodos e desenvolver estrategicamente a fileira. O principal objetivo do projeto é 

capacitar e valorizar a fileira de forma a garantir a sustentabilidade da mesma e do 

território, neste sentido são necessários mecanismos que atraiam jovens interessados em 

dar continuidade ao negócio. Através deste espírito jovem e empreendedor é possível aliar 

o saber tradicional dos produtores ao conhecimento mais recente, assente na tecnologia e 

mecanização da produção de forma a garantir mais qualidade e mais higiene e segurança 

alimentar.  

A entrada de jovens na fileira seria uma forma de promover a competitividade 

empresarial, através práticas inovadoras, e de fixar população uma vez que existe um 

elevado nível de emigração e de envelhecimento populacional na região.  

De forma a motivar os jovens previa-se a realização de quatro sessões que 

pretendiam demonstrar, através de boas práticas e casos de sucesso, o potencial da fileira 

do fumeiro de Montalegre. Estas sessões eram dinamizadas por empresários e especialistas 

com experiência relevante na área que explicavam como era possível dinamizar e 

modernizar a fileira e os seus produtos. A par disto os jovens empresários podem ainda 

usufruir, na fase inicial, de serviços de consultoria que transmitem informação relevante 

para o sucesso do negócio. Esta ação permite capacitar os jovens para que tenham as 

ferramentas necessárias para implementarem novas técnicas de produção e 

comercialização de fumeiro e consequentemente agregar valor à fileira.  

Ação 4: Sensibilizar os produtores para a importância da qualidade do Fumeiro de 

Montalegre 

 A ação 4 centra-se na importância da sensibilização para a implementação de 

métodos que assegurem a qualidade e a segurança alimentar dos produtos de fumeiro, 

principalmente no presunto, chouriça, carne, salpicão, chouriço de abóbora, morcela de 

sangue e bola de carne. Os produtos referidos detêm um elevado nível de qualidade, uma 

vez que foram, em alguns casos, classificados com denominação IGP, no entanto é 

essencial apostar na melhoria contínua para responder às necessidades e exigências do 

mercado. Apostar nesta medida através de ações de sensibilização e de capacitação ao 

tecido empresarial é importante para demonstrar às entidades empresariais que a garantia 

da qualidade é também uma forma de atrair a confiança dos consumidores.  
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Objetiva-se que através destas práticas se reforce a confiança dos consumidores nos 

produtos de fumeiro e aumente o nível de procura por parte dos consumidores para que o 

tecido empresarial garanta o escoamento dos produtos.  

Ação 5: Sensibilizar e informar o consumidor/ Promover o fumeiro de Montalegre 

A quinta ação está mais orientada para os consumidores e pretende sensibilizá-los 

para a importância da compra destes produtos regionais para a economia local. De forma a 

erradicar as possíveis desconfianças dos consumidores fundamentadas através de notícias 

negativas e infundadas pretendia-se esclarecer estas fundamentações para o público 

interessado. A ação visa sensibilizar para a origem e qualidade dos produtos, assim como 

para as técnicas de segurança vigentes ao longo do processo. Estas ações ocorrem em 

vários certames nacionais e através de uma campanha de marketing que promove o 

fumeiro e melhora a imagem associada ao mesmo. Esta ação visa reconhecer a qualidade 

do fumeiro e as boas práticas de excelência do processo de produção e comercialização 

deste conjunto de produtos tipicamente portugueses.   

Ação 6: Monitorizar, acompanhar e avaliar o projeto 

A gestão, monitorização e avaliação do projeto é operacionalizada com base nos 

objetivos estratégicos e no plano de ação delineado. A eficiência do projeto pode ser 

determinada por via da concretização dos objetivos determinados inicialmente e a 

avaliação do impacto permite averiguar o sucesso do plano de ação. Esta ação é importante 

na fase de execução e implementação do projeto para antever possíveis desequilíbrios ou 

dificuldades no cumprimento das ações. Ainda que a ação seja de âmbito interno e haja 

uma equipa afeta (coordenada pela APFTFB) a operacionalizar e organizar esta ação, serão 

ainda contratados serviços externos para acompanhar esta fase e para organizar a gestão 

contabilística e financeira do projeto, de forma a garantir a responsabilização e prestação 

de contas. Os agentes responsáveis devem ainda reunir mensalmente e elaborar 

documentos monotorização e avaliação do impacto do projeto. Complementarmente serão 

adquiridos instrumentos e meios tecnológicos que permitem a correta e eficaz avaliação do 

projeto.  

Esta ação é, portanto, de elevada importância pois garante a correta e eficaz gestão 

de fundos comunitários e o sucesso do projeto.  
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Anexo 5 - Plano de comunicação do fumeiro de Montalegre 

A estratégia da capacitação da fileira e dos agentes associados ao fumeiro de 

Montalegre só é possível se as pessoas cooperarem e promoverem a essência do projeto. 

Desta forma a comunicação é essencial para dar a conhecer qual o propósito do projeto e 

mobilizar as pessoas para valorizar a fileira e promovê-la de forma a reforçar a importância 

destes produtos a nível regional e nacional.   

Como já referi anteriormente existem seis ações chave com um conjunto de 

objetivos mais específicos que visam a reconfiguração e capacitação da fileira. O plano de 

comunicação é importante para atingir o público-alvo mais específico, e relacionado 

diretamente com a fileira, e o público-alvo geral, que abarcam a restante população e 

entidades que visam o desenvolvimento. Este plano de divulgação realiza-se ao longo da 

execução do projeto e envolve duas vertentes principais: As ações de divulgação para 

promoverem o projeto; e o cumprimento das formulações previstas relativas à publicitação 

das ações e do projeto, como a identificação do logótipo do projeto e das entidades que o 

apoiam.  

A par destes dois objetivos primordiais, elaboraram-se ainda cinco ações mais 

específicas para garantir a correta divulgação do projeto. A primeira ação baseava-se na 

promoção do projeto junto do tecido empresarial e da população de Montalegre; A segunda 

prende-se com a organização de encontros entre empresas publicitados na página de 

Internet do projeto e noutros meios de comunicação para que todos os interessados tenham 

acesso à informação e a fotografias alusivas ao desenvolvimento das ações previstas; A 

ação número três prevê a participação em duas feiras nacionais para sensibilizar os 

consumidores da qualidade dos produtos. Esta ação permite chegar a um público mais 

vasto e diferenciado e por isso recorre-se ainda a outros meios de suporte informativo, 

como flyers, de forma a apostar na comunicação diferenciada; A quarta ação baseia-se na 

criação de uma página de Internet e no registo em vários meios de comunicação digital 

para atender a um grupo mais heterogéneo de pessoas, e possíveis consumidores, e para 

que estes possam acompanhar o progresso das ações e da fileira do fumeiro; Por fim, a 

última ação pressupõe a divulgação dos resultados finais das ações e do projeto nas 

plataformas de comunicação da APFTFB.  
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Anexo 6 - Justificação do grau de inovação e dos critérios de seleção do fumeiro de 

Montalegre  

O projeto do fumeiro de Montalegre visa promover o desenvolvimento, a 

competitividade empresarial e o progresso inteligente da fileira. Para executar este 

propósito elaboraram-se seis ações que visam a otimização da escala territorial e por isso 

as intervenções seguem uma lógica coerente e economicamente racional. O conjunto de 

ações complementam-se entre si e pretendem alcançar o objetivo central. Assim sendo, de 

forma a executá-las são necessários recursos económicos e humanos para atingir as metas 

que foram propostas e contribuir para o desenvolvimento empresarial da fileira e do 

território.  

Este projeto tem caráter inovador pois tenciona gerar desenvolvimento empresarial 

e territorial através da incrementação de novas competências e novos conhecimentos 

inovadores. No fundo pretende-se reconfigurar os modelos tradicionais da fileira para 

outros que se baseiem na inovação, na diversidade, na tecnologia e na cooperação 

empresarial, isto é, a criar ou acrescentar valor para que esta atividade se possa tornar 

sustentável e geradora de riqueza e emprego para o território. Esta readaptação só é 

possível se todas as entidades empresariais cooperarem.  

Apostar no tecido empresarial é uma estratégia primordial uma vez que esta fileira 

é composta essencialmente por microempresas com pouca capacidade financeira e 

inovadora. Assim, os projetos coletivos são uma forma de transmitir e partilhar 

conhecimento, capacitar as entidades técnica e cientificamente, analisar as potências de 

mercado e fomentar o crescimento sustentável e conjunto. Com este conjunto de 

informação os produtores podem alcançar novos segmentos de mercado, explorar o 

potencial simbólico dos produtos e a sua autenticidade. Resumidamente, o projeto está 

organizado de forma a responder às falhas de mercado identificadas no estudo prévio e a 

potenciar a competitividade da empresa de forma a gerar riqueza e emprego.  
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Anexo 7 - Contributo económico da produção de fumeiro para a região de 

Montalegre 

A importância económica associada às atividades de produção e comercialização de 

fumeiro envolve um conjunto de processos múltiplos desde a produção dos animais, ao 

processo de fabrico e comercialização do produto final garantindo dinamismo e fluxos 

económicos com impactos positivos a nível regional.  

A produção dos animais suínos é o ponto de partida. Em Montalegre verifica-se que 

a pecuária de suínos se subdivide em três categorias distintas: A produção de animais para 

o fabrico de fumeiro (a mais representativa), seguidamente a produção para venda e 

comercialização de leitões para assar e, por fim, a produção com intuito reprodutivo e de 

manutenção das duas raças predominantes de suínos. Importa referir sobre esta matéria que 

a raça produzida para o fabrico de fumeiro tem qualificação IGP que garante a qualidade e 

a diferenciação territorial do produto. Ainda nesta fase inicial destaca-se o papel da 

alimentação tradicional à base de milho, centeio, batatas e verduras com impacto na 

sustentabilidade ambiental e dos terrenos agrícolas, assim como de outros abastecimentos 

que auxiliam o crescimento e a criação animal. A par disto, os produtores pecuários são 

ainda apoiados por um conjunto de serviços veterinários de forma a garantir o correto 

desenvolvimento dos animais e a garantia da qualidade. Naturalmente, a fase de produção 

animal compreende impactos económicos que se refletem na dinamização social, 

empresarial e comunitária a nível local. 

Posteriormente, decorre uma fase intermédia entre a produção e o início do fabrico 

de fumeiro que consiste no abate dos animais. O abate é realizado em matadouro e respeita 

as condições de segurança e higiene formalmente estabelecidas. Por consequência, o 

cumprimento dos procedimentos que garantem a higiene e a segurança alimentar obriga à 

reunião de um conjunto de recursos materiais de suporte à atividade, assim como de mão 

de obra qualificada e experiente, que assegure a transformação da carne no produto final 

que se pretende de qualidade, com identidade própria e gerador de valor acrescentado para 

a economia local. 

Numa fase final, decorre a comercialização e distribuição do fumeiro junto do 

consumidor. Em Montalegre, o produto é geralmente comercializado de forma tradicional, 

ou seja, não é fatiado nem embalado. O principal mercado é composto por consumidores 
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Portugueses que não residem na região, sendo por isso um exemplo de boas práticas no que 

concerne à internacionalização de produtos endógenos. 

O reforço da comercialização de fumeiro de Montalegre passa pela implementação 

de ações de marketing diferenciadas. Desde logo, destacam-se as feiras e mercados de 

proximidade que se constituem como espaços onde é possível estabelecer o contacto direto 

entre os produtores e os consumidores. Além disso, sendo o fumeiro de Montalegre um 

produto tradicional que procura preservar a qualidade e o carácter endógeno, o crescimento 

da produção tem em vista o alcance a mercados diferenciadores, como o mercado gourmet 

ou o mercado premium que valorizam os melhores produtos, a sua distinção e origem. A 

ativação do circuito cultural associado ao fumeiro patente em Montalegre, possível através 

da organização de eventos de índole desportiva ou turística, é outra estratégia que permite 

a valorização e promoção do produto. A promoção e organização de experiências turísticas 

num território tão rico como o de Montalegre, com potencialidades e recursos naturais, 

gastronómicos, culturais e artísticos é claramente um ativo para o território.  

Ao longo do tempo foram surgindo um conjunto de entidades e associações que 

contribuem ativamente para o desenvolvimento territorial e auxiliam o escoamento dos 

produtos através de uma estratégia integrada. Este contributo favorece o progresso 

económico e consubstancia-se na implementação de cadeias curtas de comercialização e de 

fluxos económicos positivos. A estratégia apresentada potenciou os recursos endógenos de 

Montalegre e conseguiu profissionalizar esta atividade através da valorização da mesma.  

Ao longo do tempo, o fumeiro de Montalegre tem chegado a mais mercados, não de 

forma massiva e industrial, mas seguindo um padrão com caraterísticas diferenciadoras do 

produto que lhe confere distinção e identidade. Com diversos impactos de 

desenvolvimento, o fumeiro de Montalegre colocou o território numa rota gastronómica e 

potenciou o turismo e o consumo contribuindo para o desenvolvimento e promovendo este 

território. É, por estes motivos, um exemplo de que a promoção de produtos endógenos 

potencia a competitividade, a visibilidade e o reconhecimento territorial. 
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Anexo 8 - RIS3  

A RIS 3 (Estratégia de investigação e inovação para uma especialização 

inteligente) é uma estratégia inovadora e integrada que atua ao nível do desenvolvimento e 

da inovação que contribui para o desenvolvimento dos EM Europeus, de forma a corrigir 

os défices estruturais e o período de recessão económica (Comissão Europeia, n.d.-a). 

A Comissão Europeia considera que esta metodologia é uma forma das autoridades 

nacionais analisarem com maior detalhe quais as áreas prioritárias de cada região, para que 

os fundos estruturais sejam atribuídos e utilizados de forma eficiente e haja maior 

complementaridade entre o financiamento e as políticas públicas. Nesta lógica cada região 

deve ser capaz de identificar quais as caraterísticas e recursos com potencial de 

desenvolvimento de forma a maximizar as vantagens competitivas e a tirar maior partido 

do financiamento europeu (Comissão Europeia, n.d.-a).  

Estas estratégias fazem parte da política de coesão europeia e por isso fomentam 

relações entre vários agentes e entre várias empresas e apostam no conhecimento técnico, 

tecnológico e inovador para estimular e potenciar o crescimento económico e o emprego, 

numa perspetiva inclusiva, sustentável e inteligente (Comissão Europeia, n.d.-a).  

No fundo, estas estratégias adaptam as políticas ao contexto local e devem atender 

a cinco itens essenciais: a definição de áreas prioritárias de cada região, assim como o 

potencial e as vantagens regionais, para canalizar conhecimento e investimento; apoiar as 

ideias inovadoras, a tecnologia e estimular as empresas privadas; fomentar o envolvimento 

e a cooperação entre agentes e a inovação; e acompanhar e avaliar as estratégias, estudadas 

e pensadas de forma fidedigna (Comissão Europeia, n.d.-a). 

A estratégia regional de especialização inteligente do Norte engloba a região do 

Minho, do Porto, do Douro e de Trás-os-Montes, onde se situa a região de Montalegre. Os 

domínios de especialização desta região prendem-se sobretudo com a indústria 

agroalimentar que está associada a uma multiplicidade de atividades e mercados distintos, 

como o turismo e o ambiente. No que concerne à alimentação, as estratégias de inovação 

devem acompanhar as preferências dos consumidores, os padrões de segurança e higiene 

alimentar, assim como a origem, autenticidade e qualidade do produto (Comissão de 

coordenação e desenvolvimento regional do Norte, n.d.) 

O projeto do fumeiro de Montalegre enquadra-se totalmente na RIS 3 Norte pois 

através da potencialidade regional (o fumeiro) criaram-se um conjunto de relações entre as 
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tradições, as políticas públicas e os recursos da região. Estas sinergias favorecem a 

emergência de novas ideias e oportunidades e o consequente desenvolvimento económico 

e social. Este projeto em concreto relaciona-se com dois dos oito domínios de 

especialização da RIS3 Norte designadamente:  

- Os sistemas agroambientais e de alimentação, no caso do fumeiro através da 

valorização e capacitação da fileira e do tecido empresarial de forma a potenciar o mercado 

e a exportação. Neste sentido, importa referir que os produtos do fumeiro fazem parte da 

cultura tradicional da região e as próprias condições climatéricas e caraterísticas daquele 

território permitem o desenvolvimento e crescimento desta área de produção. Além disso o 

setor empresarial agroalimentar é muito diversificado na zona Norte (que inclui a produção 

de vinho e a indústria do leite ou da carne) sendo a produção de carne uma atividade com 

acrescido retorno e impacto económico e que deve ser explorada com base em 

conhecimentos mais técnicos e especializados. A par disto, a evolução dos sistemas 

agroalimentares deve ter por base a origem e essência dos produtos de forma a garantir a 

autenticidade e as caraterísticas diferenciadoras do produto, desta forma os novos 

processos de produção devem adotar técnicas que garantam a qualidade e a segurança 

alimentar e que permitam o acréscimo de valor aos produtos e a competitividade 

(Comissão de coordenação e desenvolvimento regional do Norte, n.d.). 

 - O capital simbólico, tecnologias e serviços do turismo, uma vez que o fumeiro é 

uma atividade identitária e simbólica com elevada importância territorial que atrai muitos 

visitantes à região por via das feiras de fumeiro que se realizam. O valor simbólico dos 

produtos é uma vantagem competitiva para este território. A multifuncionalidade desta 

atividade estimula outros campos e dá resposta a outros problemas dos territórios de baixa 

densidade, como os saldos migratórios e o envelhecimento populacional. Neste âmbito a 

capacitação desta fileira irá promover emprego para os mais jovens e posteriormente fixar 

mais população; e além disso, o reconhecimento destes produtos intensifica os fluxos 

turísticos à região, promovendo a economia (Comissão de coordenação e desenvolvimento 

regional do Norte, n.d.). 

O desenvolvimento desta estratégia promove a fileira do fumeiro e toda a região, 

aumentando a sua visibilidade e promovendo a competitividade dos produtos e dinâmicas 

socioeconómicas e populacionais.  
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Anexo 9 – Entidade promotora do plano estratégico do setor agroalimentar do TS 

A Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa é uma entidade pública e 

coletiva, de direito privado e de âmbito territorial que objetiva realizar um conjunto de 

interesses aos municípios e assegurar a prossecução de alguns fins. Esta entidade rege-se 

pela Lei n.º 45/2018, de 27 de agosto e por um conjunto de disposições adicionais 

(Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, 2015).  

Os onze municípios que integram a CIM-TS são entidades que detêm elevado 

conhecimento acerca da potencialidade do território e por isso são entidades a considerar 

na definição do plano estratégico.  

No caso deste setor, que é tão heterogéneo e disperso, o auxílio e contributo dos 

municípios não é suficiente para projetar esta área de negócios. Por esta razão, a CIM-TS 

tem um papel inclusivo pois representa o conjunto dos onze municípios e coordena 

esforços para impulsionar o desenvolvimento e o progresso do setor, assim como do 

empreendedorismo e o surgimento de novas ideias. A CIM-TS é assim a entidade 

promotora, pois assume um papel de coordenação política entre os municípios e tem cariz 

político-administrativo.  

Através do estímulo desta entidade espera-se que haja um conjunto de fluxos 

consequentes capazes de dinamizar o território e a economia de forma a criar impactos na 

população em geral.  
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Anexo 10 - Caraterização dos produtos e importância para o setor agroalimentar do 

TS 

Vinho verde: 

O território do TS situa-se a Noroeste de Portugal, onde se encontra a maior zona 

vinícola portuguesa. As caraterísticas deste território permitem um conjunto de condições 

auspiciosas para a produção de vinho verde com elevada qualidade, sendo as castas com 

maior prestígio o Azal, Loureiro, Avesso, Trajadura, Arinto e Vinhão. De acordo com a 

Tabela 10 podemos concluir que a região do TS contribui de forma massiva para a 

produção de vinho verde da região demarcada, sendo que a produção na campanha de 

2018/2019 os valores atingiram os 35 milhões de litros.  

Tabela 10 - Total da produção de vinho por concelho 

Concelho Total (litro) 

Amarante 5 094 814 

Baião 1 583 577 

Celorico de Basto 4 602 783 

Cinfães 247 650 

Felgueiras 10 940 864 

Lousada 1 901 776 

Marco de Canaveses 1 025 446 

Paços de Ferreira 64 450 

Penafiel 9 411 358 

Resende 178 128 

Tâmega e Sousa 35 050 846 

Região Demarcada Vinhos Verdes 72 730 071 

Fonte: (CVRVV, 2013) 

De acordo com evidências estatísticas os concelhos do TS são responsáveis por 

praticamente metade da produção de vinho verde da região demarcada do vinho verde 

(Comissão de viticultura da região dos vinhos verdes, 2019). Neste sentido importa 

acrescentar o potencial de internacionalização e exportação deste produto, uma vez que 

representa aproximadamente 60 milhões de euros no ano de 2017 (Comissão de viticultura 

da região dos vinhos verdes, 2019). 

Com base no enunciado podemos aferir que o vinho verde é o produto âncora deste 

território e por isso tem de ser claramente integrado na estratégia de desenvolvimento 

territorial.  
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Tabela 11 - Principais conclusões do estudo inicial para a fileira do vinho verde 

Modelo de 

negócios 

O modelo de negócios do vinho verde considera duas fases essenciais 

a considerar: a fase da produção da uva, que envolve a plantação da 

vinha, e a fase da transformação da uva em vinho, que requer a 

instauração de uma adega e a aquisição de um conjunto de 

equipamentos necessários ao processo de transformação do vinho.  

O processo relativo ao engarrafamento e à rotulagem deve ser 

subcontratado a outras empresas, uma vez que o investimento deste 

tipo de equipamentos é bastante elevado.  

Visita de campo A visita de campo do vinho verde contemplou três explorações 

vitivinícolas: A Quinta da Covela, a AB Valley Wines e a Quinta de 

Linhares. Esta visita permitiu identificar os métodos produtivos 

utilizados por cada entidade, ao nível da produção e da 

transformação, e perceber quais as estratégias de valorização 

utilizadas. No caso da adega foi possível adquirir conhecimento 

relativo à gestão da mesma e quanto à estratégia valorativa do 

produto final.  

Os participantes das visitas foram maioritariamente produtores de 

vinho e interessados nesta produção e participaram ainda estudantes 

do ensino superior com o intuito de adquirir mais conhecimento.  

Grupo de trabalho A realização do grupo de trabalho foi importante para retirar algumas 

conclusões relativas aos principais desafios para a atividade do vinho 

verde no Tâmega e Sousa, às estratégias que melhorem a 

competitividade e rentabilidade do vinho verde e ainda qual o papel 

que a CIM-TS pode representar para melhorar esta atividade.  

Relativamente ao primeiro ponto foi apontada a dificuldade em 

promover e valorizar a produção, a ausência de novos conhecimentos, 

de acessibilidade e de reconhecimento; já no segundo ponto referiu-se 

que a partilha de recursos e equipamentos, a definição dos grupos 

interessados e a aposta na valorização e promoção do produto seriam 

as formas de melhorar a atividade; por fim, quanto ao papel da CIM 

defendeu-se que deveria surgir um espaço de investigação para 

garantir a transferência de conhecimento, que se deveria incentivar 

mais pessoas a apostar neste setor e que se deveria criar uma marca 

regional que intensifique a valorização e exportação dos produtos.   

 

 

Kiwi 

O kiwi é um produto com relevância para o desenvolvimento do setor 

agroalimentar pois grande parte da produção de kiwi encontra-se na região Norte, 

especialmente nos subterritórios do Baixo Vouga, Tâmega e Cávado. A crescente 

representação desta fileira no território prende-se com a disponibilidade de água e grau de 

humidade no ar, essencial ao bom desenvolvimento da fileira.  
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Tabela 12 - Principais conclusões do estudo inicial para a fileira do kiwi 

Modelo de negócios O modelo de negócios do kiwi apresenta as condições necessárias 

para o desenvolvimento da fileira. Nesta lógica, os empreendedores 

interessados nesta área de negócio devem apostar na plantação de 

uma superfície de 4 hectares inicialmente e num conjunto de 

equipamentos e instrumentos que permitam a evolução da 

exploração.  

Grupo de trabalho O grupo de trabalho é uma forma de juntar vários agentes 

competentes nesta matéria e perceber de que forma se pode 

melhorar este tipo de plantação. Relativamente à situação atual da 

fileira as conclusões mostram que esta atividade é considerada com 

elevado potencial devido às condições edafoclimáticas da região; 

no entanto o investimento é muito elevado, a mão de obra é escassa 

e este tipo de cultura é muito frágil. De forma a colmatar este tipo 

de problemática, apontou-se como possíveis melhorias a introdução 

de novas espécies para minimizar os riscos associados ao clima e à 

existência de pragas e que sejam também mais rentáveis, sugeriu-se 

ainda dar primazia à exportação e às estratégias de divulgação e 

minimizar os custos associados à produção. Por fim reforçou-se o 

papel da cooperação, da realização de ações de assistência técnica e 

do surgimento de um possível espaço onde se podem trocar 

informações. Quanto ao papel da CIM no desenvolvimento do setor 

é relevante na elaboração de uma estratégia de desenvolvimento, no 

incentivo aos produtores, na criação de grupos de trabalho que 

permitam a formação desta atividade e ainda na dinamização de um 

espaço onde se possam realizar experiências e se possa aprofundar 

o conhecimento por esta área.   

 

Cereja 

A cereja é um produto caraterístico e com notoriedade ao nível da sub-região do 

TS. O concelho de Resende é caraterizado por este tipo de exploração e é um dos 

principais produtores de cereja a nível nacional. Tendo em conta o aumento dos níveis de 

produção e da área afeta a estas explorações (Gabinete de planeamento, 2019) é crucial 

atender a este produto e inseri-lo no plano de desenvolvimento integrado do setor 

agroalimentar.  

Tabela 13 - Principais conclusões do estudo inicial para a fileira da cereja 

Modelo de negócios O modelo de negócios para a produção de cereja dá conta dos 

meios monetários e físicos para apostar neste segmento. A nível 

produtivo, o documento revela que além da área para a plantação 

é ainda necessário um sistema de túneis (para proteger a 

plantação e garantir a produtividade da mesma) e apostar em 

dois tipos de variedades (uma mais precoce e uma mais tardia) 

para garantir oferta da cereja. Nesta lógica estima-se que por um 

hectare produtivo deve existir duas variedades distintas.  
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Colóquio técnico O colóquio técnico da cereja realizou-se no município de 

Resende onde vários oradores falaram do potencial deste fruto. 

Esta iniciativa foi importante na medida em que estimulou a 

reflexão e o debate entre os participantes e ao mesmo tempo, de 

acordo com as propostas apresentadas, potenciaram-se melhorias 

acrescidas na atividade.  

Grupo de trabalho Após a realização do grupo de trabalho que reuniu vários 

produtores e agentes interessados na produção de cereja, pode-se 

concluir que alguns dos desafios que esta cultura enfrenta 

prendem-se com fatores que impedem a produtividade da 

exploração; a falta de conhecimento por parte dos produtores e a 

ausência de meios adequados à conservação da cereja; a 

dependência comercial dos produtores a uma associação 

(Cermouros) e ainda a inexistência de cooperação entre 

produtores. Neste sentido, as propostas de melhoria apresentadas 

fomentam a aposta na comercialização, nas variedades que se 

adaptam à região, a cooperação com instituições de ensino 

superior e as melhorias na acessibilidade a Resende. Por fim, 

foram lançadas algumas considerações relativas ao contributo da 

CIM para o desenvolvimento do setor e reforça-se a aposta na 

articulação entre produtores e Instituições de ensino superior, a 

promoção do conhecimento e da formação aos produtores, o 

mapeamento das zonas com potencial de desenvolvimento e 

ainda a implementação de estratégias que facilitem o acesso a 

mão de obra e a terras de cultivo (como um Banco de terras) 
 

Mirtilo 

O mirtilo é um fruto que tem vindo a ganhar relevância e notoriedade ao nível 

nacional e por isso o investimento nesta exploração tem sido crescente. Tendo por base as 

condições edafoclimáticas do TS o desenvolvimento desta cultura é propício nesta região. 

Tabela 14 - Principais conclusões do estudo inicial para a fileira do mirtilo 

Modelo de negócio O modelo de negócios para a produção de mirtilos engloba 

duas possibilidades: o cultivo no solo ou em vaso sob túneis, 

sendo a primeira opção mais rentável a nível de investimento 

inicial. Nas produções em solo, além da área de plantação 

aconselha-se a aposta numa rede antigranizo que proteja a 

plantação de possíveis estragos, um sistema de rega gota-a-

gota e um conjunto de equipamentos que facilitem o 

processo produtivo e de apanha (como um trator, um 

pulverizador, caixas de carga, entre outros). O modelo 

sugere ainda considerar um conjunto de variedades mais 

precoces e tardias, se possível, para garantir maior nível de 

oferta. No caso do cultivo em vaso existem um conjunto de 

vantagens e desvantagens a ter em conta. Por um lado, este 

tipo de cultivo permite um maior controlo dos tratamentos 
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de rega e fertilização e controlo de pragas e além disso a 

movimentação das plantas é muito simples; por outro lado, é 

necessária uma área maior para albergar as plantas, sendo 

que estas têm menor tempo de vida.     

Visita de campo A visita de campo dos mirtilos permitiu que os participantes 

adquirissem conhecimento dos dois modelos de plantação de 

mirtilos. Na visita à Berrygrowing foi possível averiguar o 

modo de produção de mirtilos em vaso sob túneis e na 

BerryD’ouro, uma exploração em MPB, a produção em solo. 

Nesta visita participaram maioritariamente produtores de 

mirtilos e dois futuros produtores.  

Grupo de trabalho A realização do grupo de trabalho foi uma atividade 

importante para conhecer a opinião dos produtores quanto ao 

potencial de desenvolvimento dos mirtilos e as formas de 

melhorar a viabilidade desta exploração. Relativamente aos 

desafios do setor, destacam-se os constrangimentos da 

comercialização, a falta de conhecimento na escolha de 

variedades, o elevado custo da mão de obra e a baixa 

produtividade da exploração. De forma a ultrapassar estas 

questões os produtores sugeriram que se devem optar pelas 

variedades que mais se adequam às condições do território, 

incentivar a cooperação e incentivar práticas de boa gestão. 

Por fim, quanto ao papel da CIM no desenvolvimento da 

fileira destaca-se sobretudo a aposta em cadeias curtas de 

comercialização, a seleção de entidades que permitam o 

escoamento do produto e a criação de uma organização que 

conserve os produtos, os valorize e apoie o escoamento dos 

mesmos.  

 

Cogumelo Shiitake 

A produção de cogumelo shiitake é bastante recente em Portugal, mas que 

despertou a atenção dos produtores devido às suas caraterísticas nutricionais e 

organoléticas. A par disto, o avanço tecnológico incentivou a integração de novos 

mecanismos produtivos que permitiram a estabilização dos preços ao consumidor. 

A cultura e gastronomia Portuguesa ainda não contemplam de forma massiva o 

consumo destes cogumelos, no entanto estes são valorizados internacionalmente e por isso 

são um produto a considerar ao nível do mercado de exportação.  

As condições técnico-económicas, associadas ao potencial de rentabilidade e de 

crescimento, aliadas às condições favoráveis do território ao desenvolvimento deste 

produto fazem desta atividade um importante veículo a considerar na estratégia de 

desenvolvimento do setor agroalimentar.  
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Tabela 15 - Principais conclusões do estudo inicial para a fileira do cogumelo 

Modelo de negócio O modelo de negócios desta exploração apresenta algumas 

caraterísticas e meios necessários a ter em conta no 

desenvolvimento desta fileira. Desta forma, quem decidir 

envergar nesta atividade deve, numa fase inicial, apostar na 

produção de 200 toneladas de madeira e num sistema de 

apoio à exploração que integre uma estufa que albergue a 

madeira, um sistema de rega automático com sensores de 

humidade e de temperatura e ainda um conjunto de 

equipamentos necessários para o mergulho dos troncos, a 

colheita e armazenamento dos cogumelos.  

Visita de campo A realização da visita de campo à Quinta da Tapada permitiu 

obter um conjunto de informações e boas práticas numa 

quinta com elevado nível produtivo. Os participantes nesta 

atividade foram sobretudo participantes interessados em 

produzir. 

Grupo de trabalho A sessão do grupo de trabalho do cogumelo shiitake induziu 

a discussão entre um grupo de produtores que lançaram 

algumas conclusões relativas à situação da produção de 

cogumelo, a possíveis formas de melhoria da fileira e ainda 

do papel da CIM-TS no desenvolvimento da exploração. No 

primeiro ponto os produtores referiram que este produto é 

facilmente comercializado e que as condições 

edafoclimáticas do território potenciam a produção, no 

entanto não existem fluxos de produção determinados, ou 

seja, a produção tem um comportamento instável e há falta 

de organização entre produtores. De forma a melhorar a 

viabilidade do setor enunciou-se o aumento da produção, e a 

homogeneização da mesma; a aquisição de sistemas de rega 

mais adequados e do tipo de madeira mais favorável. 

Utilizado. Relativamente ao contributo da CIM na melhoria 

deste setor importa ressalvar a importância da promoção do 

produto através de campanhas de sensibilização e de 

marketing; a criação de uma organização de produtores; o 

estabelecimento de cadeias curtas de comercialização; a 

ativação de uma marca identitária do produto e a 

organização de eventos nacionais e internacionais de forma a 

aferir as boas práticas de produção e comercialização de 

cogumelos.  

 

Hortícolas em Modo de Produção Biológico (MPB) 

A evolução da produção de hortícolas em MPB tem acompanhado as novas 

tendências de práticas mais saudáveis, que apoiam a sustentabilidade ambiental e dos 

recursos de forma a proteger as gerações futuras. Neste sentido, a área utilizada para a 
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agricultura biológica aumentou assim como o número de produtores que se dedicam a esta 

atividade agrícola (Gabinete de planeamento, 2018a) 

Tabela 16 - Principais conclusões do estudo inicial para a fileira dos hortícolas em 

MPB 

Modelo de negócio Para iniciar a atividade o modelo de negócio recomenda que 

a área de produção deve compreender uma área ao ar livre e 

outra com estufa para favorecer a variedade de oferta de 

produtos. Além disso, é aconselhado instalar um sistema de 

rega adequado ao tipo de área (se ao ar livre ou em estufa); 

adquirir um conjunto de equipamentos dependendo do tipo 

de cultura em que o produtor decide apostar e ainda um 

armazém onde se possa armazenar os produtos, sendo que, 

em alguns casos é ainda necessária uma câmara frigorífica. 

Como estamos a falar de produções isentas da aplicação de 

certos produtos químicos e fertilizantes é importante reforçar 

a necessidade de práticas que protejam o solo e as 

plantações. 

Visita de campo A execução da visita de campo a duas produções de 

hortícolas em MPB contou com a presença de diversos 

produtores e agentes relacionados com a fileira. Este evento 

proporcionou a aquisição de um conjunto de conhecimentos 

sobre o potencial desta fileira e fomentou o contacto entre 

diferentes agentes associados a esta produção e neste 

território em concreto. A visita realizou-se à Quinta da 

Lameira e à Biodiversus, duas explorações de grande 

dimensão e que combina uma produção em estufa e ao ar 

livre.  

Grupo de trabalho De acordo com a discussão dos produtores de hortícolas em 

MPB da sub-região do TS, o mercado da produção biológica 

tem, atualmente, apresentado um forte crescimento e a 

procura por estes produtos tem acompanhado esta tendência. 

No entanto esta atividade produtiva necessita de apostar na 

oferta, de modo a que exploração seja rentável, e no 

conhecimento técnico dos produtores de forma a não 

desvalorizar a fileira.  Outro problema que se levanta é a 

comercialização de produtos falsificados, que não cumprem 

os requisitos dos hortícolas em MPB, e que podem 

descredibilizar o mercado dos produtos biológicos 

certificados. Para aumentar a competitividade deste negócio 

os produtores sugerem comercializar os hortícolas em 

grandes superfícies comerciais e criar uma secção específica 

destes produtos no mercado do Bolhão (no Porto); a par 

disto reforçou-se ainda a aposta nas cadeias curtas de 

comercialização, por via dos mercados locais, na exportação 

e na variedade de produtos. Por fim, as ideias para a CIM 

auxiliar o progresso desta fileira prendem-se com a 
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necessidade de realizar eventos com promotores para 

estimular a produção e sensibilizar os produtores da 

importância desta atividade; a definição de variedades 

competitivas e ainda a criação de um banco de terras para 

impulsionar o cultivo.  
 

Carne certificada 

A produção de carne certificada apresenta acrescida relevância para esta sub-região 

territorial, uma vez que possuem qualificação DOP e por isso revelam uma qualidade 

superior e intimamente associada à sua área geográfica.  

O alicerce desta região a esta certificação acresce um conjunto de vantagens 

competitivas ao produto, acrescentando-lhe valor. Nesta lógica a região é também 

valorizada e os consumidores estão dispostos a pagar mais por este produto, pois atribuem 

maior nível de confiança aos alimentos com base na rotulagem que garante processos de 

segurança e higiene alimentar.  

Na região do TS a carne de bovino de raça arouquesa é a principal raça de carne 

certificada e a ANCRA é a entidade que certifica a produção com selo DOP.  

Tabela 17 - Principais conclusões do estudo inicial para a fileira da carne certificada 

Modelo de negócio Os produtores que pretendam envergar nesta área de negócio 

deverão iniciar a sua atividade com 30 fêmeas reprodutoras, 

segundo os valores apontados no modelo de negócio. Claro 

que este é um valor que vai progredindo ao longo da 

evolução da produção com o intuito de vender vitelos com 8 

meses para carne com certificação DOP Arouquesa. Irá 

ainda ser necessário construir um estábulo para albergar os 

animais, munido com condições necessárias ao seu 

crescimento, e uma zona de pastoreio para os animais se 

alimentarem nas pastagens.  

Visita de campo A visita de campo desta atividade agroalimentar envolveu 

duas explorações de carne certificada. Ambas as visitas 

foram importantes para conhecer as práticas utilizadas na 

exploração e as técnicas de gestão da mesma. Mais uma vez, 

os produtores eram sobretudo produtores de carne arouquesa 

e agentes interessados nesta atividade, ou em adquirir mais 

conhecimentos, como o caso do estudante de ensino 

superior.  

Grupo de trabalho A concretização do grupo de trabalho propiciou um debate 

entre produtores sobre as oportunidades e os desafios desta 

atividade do setor agroalimentar. Os principais desafios 

apontados prendem-se com os preços praticados nesta 

atividade (muito elevados comparativamente aos preços de 

venda do produto) e dos acrescidos volumes de terreno para 
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se produzirem estes animais; referiu-se ainda que existem 

cada vez menos empresários a apostar nesta exploração, mas 

que, em contrapartida, os que existem têm grande dimensão. 

Por isto, é necessário apostar na especialização da atividade 

e para isso os produtores devem contratar serviços externos 

para os auxiliar. Para apostar na melhoria concluiu-se que as 

explorações deveriam ter uma sala de desmancha de forma a 

poderem vender diretamente ao consumidor e, além disso, 

devem encontrar-se outras alternativas para que a 

alimentação animal tenha mais qualidade e seja uma 

alternativa às rações. Depois deste debato concluiu-se que a 

CIM deve lançar um banco de terras para haver mais área de 

pastagem animal; deve ainda elaborar uma marca regional 

que permita a valorização do produto e fomentar um 

esquema de escoamento do produto, por exemplo através da 

implementação de uma cadeia curta de comercialização.  

 

Artesanato 

O artesanato é uma atividade complementar ao setor agroalimentar, identitário 

desta região e com importância ao nível histórico e cultural. Desta forma torna-se relevante 

considerar esta atividade numa estratégia integrada de desenvolvimento territorial. 

A divulgação dos produtos artesanais é geralmente feita em feiras e certames onde 

também se promovem produtos agroalimentares. Esta associação é, portanto, uma forma de 

conjugar os recursos ou ativos da região e valorizá-los de forma inclusiva.  

A valorização e promoção do artesanato pode seguir duas lógicas: através da 

revitalização económica ou por via da ativação do valor simbólico dos produtos. A 

primeira hipótese baseia-se no incentivo à produção e comercialização de peças de 

artesanato de forma a dinamizar a atividade e a economia. Neste sentido, é importante 

perceber quais as vias de promoção dos produtos e de que forma é possível reinventá-los e 

dar-lhes uma nova funcionalidade, como no caso dos produtos de cortiça que atualmente 

têm múltiplas variáveis. A segunda baseia-se na ativação do valor simbólico intrínseco do 

produto, uma vez que partimos do pressuposto que estas peças não detêm elevado 

potencial económico, ou seja, não garantem a viabilidade ou sustentabilidade de um 

negócio exclusivo destes produtos, no entanto possuem elevado valor histórico e cultural 

associado a uma longa tradição e por isso devem ser enquadrados do ponto de vista 

turístico e patrimonial enquanto agentes de promoção territorial. 
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Anexo 11 - Plano de ação para o setor agroalimentar do TS 

Após o estudo inicial elaborou-se uma estratégia integrada de desenvolvimento 

(assente em três eixos) e com base nesta foi possível elencar um plano de ação capaz de 

mobilizar os agentes e instituições do Tâmega e Sousa de forma a fortalecer o sector e a 

incrementar algumas melhorias.  

O plano de ação foi produzido com o intuito de impulsionar o desenvolvimento 

geral do sector agroalimentar que contempla a fileira do vinho verde, da cereja, do mirtilo, 

do kiwi, dos hortícolas em MPB, da carne certificada e dos cogumelos shiitake. 

Conjuntamente foram ainda elaboradas um conjunto de ações que devem ser 

implementadas, especificamente, em cada fileira produtiva de forma a fortalecê-las. No 

fundo, o plano de ação integra uma fase transversal da responsabilidade da CIM-TS, que 

assume o papel de coordenação na estratégia de desenvolvimento, e outra fase distinta, 

mais específica, que envolve um trabalho de identificação, análise e auscultação.  

O presente plano de ação foi pensado para ser implementado num período de dois 

anos e espera-se que os resultados possam ser visíveis no fim de cinco anos. De forma a 

intervir nos três eixos estratégicos, as nove ações coordenadas pela CIM do Tâmega e 

Sousa devem ser implementadas em simultâneo para que a estratégia possa promover a 

mudança em vários domínios e em várias fileiras.  

Tabela 18 - Plano de ação para o setor agroalimentar 

TS Coopera- Repositório de 

partilha de informação e 

conhecimento 

Esta ação baseia-se na instauração de uma 

ferramenta online partilhada entre agentes onde estes 

podem trocar informação e conhecimento.  

A implementação da iniciativa é da responsabilidade 

da CIM-TS e surge porque vários agentes apontaram 

a falta de cooperação e de conhecimento enquanto 

fatores que impedem o sucesso do sector 

agroalimentar. Nesta lógica, disponibilizar esta 

ferramenta online é uma forma de fomentar a 

cooperação e beneficiar de informação numa 

perspetiva de rede. 

TS Capacita- Plano de 

capacitação para o 

agroalimentar 

Esta iniciativa consiste na promoção de um 

programa de capacitação para os produtores de cada 

subsector com o intuito de melhorar as suas 

competências ao nível da gestão. A CIM-TS é, neste 

sentido, a entidade responsável por dinamizar esta 

ação de capacitação, uma vez que não tem 

capacidade de prestar apoio técnico ou financeiro 

em cada fileira. Desta forma, a CIM é responsável 
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por: proceder a um diagnóstico sobre as 

necessidades dos empresários; contratar oradores 

para promoverem ações de capacitação; divulgar o 

plano de capacitação; organizar as inscrições; 

auxiliar a execução da ação e ainda divulgar os 

impactos e os resultados da ação.  

TS Cultiva- Banco de terras 

intermunicipal 

A instauração de um banco de terras visa responder 

a um problema desta região que consiste na ausência 

de terrenos para o desenvolvimento de negócios e a 

dificuldade em atingir economias de escala.  

O Banco de terras é uma ideia que utiliza parcelas de 

terra inutilizadas na região do TS de forma a 

dinamizar o mercado fundiário e o ordenamento dos 

solos, e por outro lado a promover ideias de negócio 

rural. Importa ainda acrescentar que a utilização 

deste banco de terras é destinado a atividades que 

acrescentem valor à região de forma a promover a 

economia e o emprego.  

Esta ação implica que se faça um levantamento das 

parcelas abandonadas, passíveis de ser utilizadas; 

que se sensibilizem os proprietários da importância 

dos terrenos para se formalizarem os registos dos 

terrenos pousios no banco de terras; que se crie um 

processo de arrendamento, uma vez que os terrenos 

serão arrendados pela CIM; e por fim que se proceda 

ao subarrendamento dos terrenos a possíveis 

empreendedores que queiram apostar neste sector.  

TS Atrai – Produto turístico 

Enogastronómico 

O objetivo desta ação é organizar e capacitar a oferta 

existente no território enquanto produto de cariz 

turístico enogastronósmico. A iniciativa visa 

valorizar os produtos do sector agroalimentar de 

forma a capacitar a oferta turística através da 

utilização de produtos típicos na restauração local e 

noutros estabelecimentos para reforçar a visibilidade 

e o valor intrínseco dos produtos. 

De forma a operacionalizar esta ação é necessário: 

caraterizar a oferta turística do território, 

nomeadamente os espaços que se dedicam a este 

serviço; capacitar a área da restauração, uma vez que 

esta área tem um grande impacto a nível local 

(capacitar significa, nesta lógica, muni-los com 

produtos regionais e tradicionais para que os possam 

servir aos clientes); elaborar uma carta de vinhos 

verde da sub-região; apostar em programas  “Hosted 

Buyers e Press-Trips” que consistem no convite a 

pessoas ou entidades a visitarem a região e a 

conhecerem a oferta enogastronómica da mesma.  

TS Oferece- Fins-de-semana A dinamização de fins-de-semana em colaboração 
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gastronómicos com entidades de restauração é uma forma de 

proporcionar um fim-de-semana diferente e a 

promover a oferta de produtos regionais. Integrar os 

estabelecimentos nesta atividade é importante, uma 

vez que estes têm um papel crucial na divulgação 

gastronómica. Desta forma cada restaurante deve 

inovar e planear pratos diferentes de acordo com um 

produto característico do setor agroalimentar. Esta 

ação pressupõe que: se apresente esta ideia aos 

membros da restauração; que se calendarizem os 

fins-de-semana de acordo com o número de 

estabelecimentos aderentes; se proporcione uma 

ação de capacitação aos chefes de cozinha para que 

aprendam novas técnicas; se divulgue a iniciativa 

por via dos meios de comunicação digital e social; 

se avalie a satisfação dos visitantes e o contributo 

desta iniciativa. 

TS Comunica- Plano de 

comunicação para o 

agroalimentar  

Elaborar um plano de comunicação para divulgar a 

produção e o setor agroalimentar é uma forma de 

reforçar a notoriedade e o reconhecimento deste 

sector. Para se elaborar um plano de comunicação 

será analisado, inicialmente, o estado da 

comunicação do sector atual e posteriormente serão 

definidos objetivos a atingir a longo prazo. Para isso 

é necessária a colaboração das autarquias e de outros 

agentes especializados para elaborar um plano 

completo. Para executar esta ação prevê-se: a 

criação de uma logomarca que represente todo o 

sector agroalimentar da região; a elaboração de uma 

campanha de divulgação de forma a atingir novos 

públicos; reforçar as ações estratégicas que apostem 

na proximidade com os cidadãos; e associar este 

plano de comunicação ao turismo, reforçando a 

compatibilidade entre sectores e a importância da 

integração e cooperação para o desenvolvimento.  

TS Ativa- Eventos de promoção 

do ecossistema agroalimentar  

A presente ação tem como propósito patrocinar 

eventos que divulguem o sector agroalimentar. A 

CIM-TS tem assim o papel de patrocinadora dos 

eventos da região, nomeadamente em certames e 

feiras de produtos locais dinamizadas por autarquias 

ou outras entidades institucionais. Alguns destes 

eventos têm ganho relevância ao longo do tempo e 

por isso importa apostar neles e reforçar a sua 

importância. Esta iniciativa aposta na divulgação e 

valorização dos eventos já existentes de forma a 

reafirmá-los nacionalmente.   

TS Apoia- Gabinete de apoio ao 

investigador 

A instauração de um gabinete de apoio ao 

investigador é uma forma de disponibilizar meios e 
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técnicas que apoiem o investigador e futuro 

empresário em questões relacionadas com o 

investimento e com as técnicas produtivas. De forma 

geral, esta ação apoia o investimento privado 

relativo ao auxílio do sector de forma a facilitar o 

investimento, os processos burocráticos, a agilizar a 

cooperação e a rede de contactos entre agentes. Este 

gabinete deve estar sediado na CIM-TS pois esta é a 

entidade que tem o papel de orientar e auxiliar o 

desbloqueio de questões que poderão impedir o 

investimento privado.    

TS Reflete- Conselho 

estratégico do agroalimentar  

Esta ação objetiva organizar reuniões semestrais 

com a representação de entidades institucionais e 

sectoriais de forma a acompanhar a evolução do 

setor, reforçando assim a cooperação entre agentes.  

Para o efeito pretende-se criar um conselho 

estratégico composto por líderes de várias 

organizações e entidades associadas ao sector com o 

intuito de acompanhar a estratégia de 

desenvolvimento. Nestas reuniões deverá ser 

definido um plano anual de atividades com os 

objetivos e prioridades a alcançar e posteriormente 

estas atividades serão avaliadas e registadas em 

relatório. Paralelemente serão realizadas reuniões 

extraordinárias para qualificar o conselho estratégico 

de forma a capacitá-los em temas mais específicos.  

Esta é uma forma de sensibilizar as entidades que 

não estão diretamente associadas ao sector, dos 

problemas e desafios que cada fileira enfrenta.   
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Anexo 12 - Plano de ação por fileira para o TS 

O plano de ações por fileira consiste em sete fichas, correspondente às sete fileiras, 

que visam o desenvolvimento do sector agroalimentar. As ações propostas neste âmbito 

podem ser da autoridade da CIM-TS ou de outras entidades ou agentes da respetiva fileira.  

Vinho Verde 

O plano de ação para a fileira do vinho verde engloba um modelo técnico-

económico para a produção de uva, a realização de grupos de trabalho com enólogos, 

viticólogos e comercializadores, a promoção das castas Avesso e Azal e ainda a atribuição 

e um prémio anual de viticultura.  

O modelo técnico-económico visa ceder um conjunto de informações sobre os 

recursos e o tempo necessário para se atingir a rentabilidade da atividade. Além disso, cede 

ainda um conjunto de conhecimentos relativos às condições ideais para o desenvolvimento 

da fileira e os aspetos a ter em conta no tratamento da produção. Este modelo permite que 

os produtores tenham uma noção das exigências desta atividade e possibilita aferir a 

viabilidade do negócio e os custos associados.  

A elaboração de três grupos de trabalho com produtores permite a valorização desta 

fileira. O primeiro encontro, onde participam viticólogos, é relativo à manutenção e 

qualificação das vinhas; o segundo irá incluir enólogos e por isso a prioridade será a 

identidade do vinho; o terceiro dá maior enfoque à comercialização e por isso irão 

participar agentes desta área.  

A promoção das castas Avesso e Azal surge devido ao carácter identitário e 

diferenciador destas castas. Neste sentido importa reforçar e promover a relevância das 

mesmas, pois a sua projeção e reconhecimento externo terá impactos diretos no preço do 

produtor. 

Por fim o prémio anual da viticultura objetiva premiar o melhor vitivinicultor numa 

cerimónia que condecore o vinho verde. Os critérios de seleção têm em conta a qualidade 

do vinho e o nível de produção. A realização deste evento deve ser promovida e 

publicitada para que tenha impacto territorial e ganhos ao nível da projeção dos vinhos 

como um todo, e não apenas dos vinhos premiados.  

 

 

 



 

XXXVII 
 

KIWI 

De forma a expandir e diversificar a fileira do Kiwi, a ação prevê a elaboração de 

encontros anuais de produtores, a realização de grupos de trabalho e a aposta na promoção 

de variedades de kiwi.  

Relativamente à primeira iniciativa prevê-se a realização de quatro encontros 

anuais de produtores para visitarem algumas explorações e identificarem um conjunto de 

boas práticas. Estes encontros deverão ser, preferencialmente, entre abril e outubro que 

corresponde ao ciclo das operações culturais.  

A presente fileira tem uma predisposição mais organizada que as restantes fileiras, 

por isso esta iniciativa surge para reforçar a cooperação entre agentes e fomentar a 

competitividade dos mesmos. Assim, a cooperação é necessária na partilha de custos para a 

aquisição de produtos, para negociar preços competitivos, para a contratação externa e para 

a publicitação do kiwi.  

A promoção das variedades de kiwi baseia-se na geração de conhecimento para que 

se possam lançar novos negócios e diversificar a fileira. Neste sentido é necessário 

averiguar as condições de rentabilidade das novas explorações e mapear o território com 

maior propensão para o desenvolvimento das mesmas. Posto isto, a informação deve ser 

divulgada e acessível para os empreendedores que irão apostar e contribuir para a 

diferenciação da fileira.  

 

Cereja 

O plano de desenvolvimento da fileira da cereja procura estimular a produção de 

cereja e de conhecimento relativo a este produto. Desta forma prevê a implantação de 

campos de demonstração, a promoção de produções mais precoces e tardias e ainda a 

divulgação do território do Tâmega e Sousa.  

A instalação de campos de demonstração de produção de cereja tem como objetivo 

divulgar as boas práticas desta fileira tendo em conta as condições geográficas e 

edafoclimáticas desta região. A cereja é um produto importante e valorizado neste espaço 

geográfico, no entanto a produção segue um conjunto de práticas tradicionais e que nem 

sempre são as mais eficientes. Nesta lógica, é necessária uma reconfiguração ao processo 

de forma a assegurar a competitividade da atividade. Os três campos de demonstração 

serão capazes de apresentar as variedades de produção e os sistemas que permitem aferir o 
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nível de produtividade desta fileira. A par disto, os campos devem ainda ter uma proteção 

para evidenciar os ganhos financeiros e produtivos desta técnica.  

Promover as variedades com maior possibilidade de escoamento é uma forma de 

garantir o escoamento do produto e a viabilidade do negócio. Tendo por base as condições 

edafoclimáticas desta região, propõem-se que esta divulgação aposte nas variedades mais 

precoces, em que a colheita é mais antecipada que noutras zonas do país, e nas mais tardias 

de forma a garantir a disponibilidade de oferta ao longo da época do fruto.  

A par das restantes iniciativas, considera-se importante apostar na divulgação do 

território enquanto propício para a produção de cereja. O concelho de Resende tem 

bastante visibilidade por estar associado a esta produção e esta lógica pode alargar-se a 

outros concelhos, isto é, apostar na promoção da fileira e no território é uma forma de 

valorizar a produção e fomentar a emergência de novos investidores.  

 

Mirtilo 

A ação de valorização da fileira do mirtilo considera como pontos estratégicos de 

desenvolvimento a criação de uma bolsa de mão de obra, a organização de encontros de 

produtores e ainda a elaboração de ações de divulgação do mirtilo.  

A criação de uma bolsa de mão de obra visa responder a um conjunto de 

necessidades relacionadas com a colheita do mirtilo. A fase da colheita é apontada como a 

mais instável ao longo do processo ao nível da rentabilidade, além disso existem um 

conjunto de dificuldades em aceder a mão de obra nacional e internacional (devido aos 

constrangimentos burocráticos e normativos). De forma a responder a esta questão o 

território deve ter uma plataforma que permita aos produtores anteverem as dificuldades 

neste sentido.  

A realização de três encontros anuais entre produtores de mirtilo objetiva reforçar a 

cooperação, o conhecimento e a resposta a possíveis desafios que estes enfrentem. Estes 

encontros são também uma forma de proporcionar visitas de campo a explorações, a 

realizar durante o ciclo produtivo, de forma poderem ser discutidas boas práticas nos 

momentos chave da produção.  

De forma a valorizar este produto, tanto na região como fora desta, foi proposto a 

realização de um conjunto de ações de promoção direta que englobam: a realização de 

campanhas de comunicação nos meios digitais; a possibilidade de proporcionar iniciativas 
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experienciais para que o produto possa participar no processo produtivo e na colheita de 

mirtilos; a criação da feira do mirtilo; a elaboração de campanhas aos fins-de-semana nas 

zonas metropolitanas de Lisboa e Porto de forma a levar o produto a mais consumidores e 

turistas.  

 

Cogumelo Shiitake 

O conjunto de iniciativas traçadas para enaltecer a qualidade do cogumelo shiitake 

e para promover o desenvolvimento da fileira relacionam-se com a execução de ações de 

promoção deste cogumelo, a capacitação de um sistema de valorização do carvalho nesta 

região e ainda com acréscimo dos níveis de produtividade e de notoriedade desta fileira.  

O cogumelo shiitake detém elevada importância e notoriedade internacionalmente, 

no entanto a nível nacional ainda não existe reconhecimento desta cultura. As ações de 

promoção são assim necessárias de forma a incentivar a procura e a criar valor ao produto. 

A principal forma de divulgar este produto baseia-se na realização de uma feira regional 

onde se desenvolvam atividades de showcooking e palestras de nutrição de forma a 

ressalvar as propriedades deste produto.  

A produção de cogumelos requer a existência de troncos de carvalho que 

possibilitem o crescimento dos mesmos. O investimento e a valorização do carvalho é uma 

forma de proteger e valorizar a floresta com impactos ao nível da competitividade da fileira 

(que terá acesso a matérias de produção ao invés de as comprar), e ao nível da 

sustentabilidade ambiental, uma vez que esta é uma forma de prevenção contra o abandono 

e os incêndios florestais.  

A produção de cogumelos shiitake é uma atividade com elevado nível de 

rentabilidade e produtividade. Durante o Inverno, devido à descida da temperatura, os 

níveis de produção são baixos, logo o investimento no aquecimento de estufas é uma forma 

de maximizar a produtividade neste período com baixas temperaturas e otimizar a 

produtividade. Nesta fase, em que o estado da atividade é ainda muito preliminar é 

necessário incrementar níveis de produtividade para que esta atividade possa ganhar 

notoriedade e posicionar-se no mercado.  
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Hortícolas em MPB 

A ação que aposta no acréscimo de notoriedade e conhecimento da fileira dos 

hortícolas em MPB prevê a composição de um modelo técnico-económico em conjunto 

com a produção frutícola, o incremento de um modelo de capacitação técnica para o MPB 

e a organização de um certame em MPB e a aposta na venda direta em feiras.  

A primeira iniciativa tem como propósito ceder conhecimento sobre as condições 

técnicas e económicas da produção de hortícolas em MPB. Neste sentido, os dados 

apontam que um modelo baseado na diversidade produtiva e que combine a produção de 

hortícolas e frutícolas apresenta maiores níveis de sustentabilidade económica e ambiental 

ao invés de uma produção só dedicada aos hortícolas. Com base nestas conclusões é 

importante transmitir este modelo técnico-económico aos produtores que pretendam 

apostar nesta atividade e ser empreendedores.  

Sabemos que a produção em MPB é cada vez mais valorizada e apoiada devido à 

singularidade dos produtos e aos valores nutricionais, no entanto existe pouca informação 

relativa às práticas de produção mais rentáveis e que assegurem o cumprimento das normas 

de certificação. Esta iniciativa visa responder a este problema e capacitar os agentes destas 

produções com conhecimentos técnicos. Para isso é necessário formar profissionais que 

disseminem conhecimento e, consequentemente, os produtores interessados no MPB. A 

capacitação é neste sentido uma forma de gerar competitividade.  

A aposta na promoção e divulgação da agricultura biológica é uma forma de 

garantir o sucesso da mesma. Assim, é importante difundir boas práticas de produção e 

valorização dos produtos através da aposta na comercialização em feiras e certames de 

produtos em MPB. A organização de um certame deste tipo deve integrar momentos de 

discussão, visitas de campo a explorações e apostar na comunicação e divulgação dos 

produtos.  

 

Carne certificada 

O incremento da melhoria e do desenvolvimento da fileira é uma forma de 

valorizar a carne certificada ao nível territorial, por isso a ação proposta para esta atividade 

envolve várias iniciativas: a criação de estábulos em terrenos baldios; o lançamento de um 

projeto-piloto para o incremento de matadouros; a realização de uma “Escola de pastores” 

de forma a disseminar informação; a elaboração de modelos de negócio de cada espécie; 
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objetiva-se ainda a criação de um pacote turístico intitulado de “Pastor por um dia”; e por 

fim a incorporação da carne certificada nos estabelecimentos de restauração.  

A primeira atividade prevê a criação de estábulos comuns em terrenos inutilizados. 

A produção de carne é uma atividade com elevado valor e interesse público, no entanto os 

custos de instalação e desenvolvimento da atividade são elevados, desincentivando os 

produtores a apostar na atividade. O investimento público em estábulos comuns é uma 

forma de diminuir o investimento dos produtores e a encorajá-los a ser empreendedores.  

A criação destes estábulos comunitários está dependente de um conjunto de normas 

legais e regulamentares e de um modelo de gestão (que engloba o pagamento dos 

utilizadores a uma entidade que preste serviços ao nível da produção animal, como se um 

condomínio se tratasse). A existência de estábulos comuns é uma forma de incentivar o 

investimento privado, a competitividade e o empreendedorismo e ainda contribuir para o 

ordenamento do território e da paisagem, possibilitando a limpeza florestal e a proteção de 

incêndios, por isso a iniciativa pode usufruir de um conjunto de apoios financeiros.  

Outra iniciativa que contribui para a aposta nesta atividade é a criação de 

matadouros concelhios ou móveis que permite que os produtores minimizem os custos de 

deslocação ao matadouro até 1/3 do custo na produção animal.  

A realização da “Escola de pastores” é um programa de capacitação que visa 

instruir os produtores quanto à gestão e administração de negócios e à componente técnica. 

Sendo esta atividade de relevância para o interesse público e com alguns problemas de 

rentabilidade, a transmissão de conhecimento é uma forma de otimizar a produção e o 

controlo dos custos. Este programa será aberto a empreendedores e produtores que se 

dedicam a esta atividade.  

De forma a rentabilizar a atividade, a quarta ação tem por base a geração de 

conhecimento sobre as raças autóctones de bovinos, caprinos e suínos para valorizar e 

otimizar esta atividade. Com esta iniciativa será possível estabelecer as condições e 

especificidades associadas ao crescimento sustentável, aos custos da exploração, ao 

financiamento e à viabilidade do investimento. Com base nesta informação os produtores 

terão noção das exigências do sector e da rentabilidade do negócio, possibilitando a 

avaliação e análise da viabilidade do mesmo.  

A conceção de uma aliança estratégica entre o sector agroalimentar e o turismo é 

uma forma de valorizar a atividade. A criação do programa “Pastor por um dia” permite a 
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participação dos turistas em atividades ligadas à pastorícia e à pecuária. Este tipo de 

experiências acrescenta valor e reconhecimento às raças autóctones e estimula o consumo 

destas carnes certificadas.  

Por fim, a promoção de experiências de restauração é uma forma de incluir a carne 

certificada na área da restauração. Neste campo pretendem-se captar pessoas interessadas 

em consumir produtos que prezem pela autenticidade e integridade e que por isso estão 

dispostas a pagar um valor superior. Para esta ação pretende-se implementar uma rede de 

restaurantes típicos com poucos pratos à escolha, mas que sejam representativos da 

autenticidade do produto.  
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Anexo 13 - Análise da conjuntura institucional do TS 

A identidade territorial está intimamente relacionada com os recursos e ativos 

territoriais, geralmente relacionados com o setor agrícola ou alimentar. Por conseguinte a 

estruturação de uma estratégia de desenvolvimento do setor agroalimentar gera impactos 

positivos para o território, essencialmente na componente cultural, histórica e natural.  

Assim sendo, importa estabelecer quais os agentes institucionais que podem 

contribuir para a implementação estratégica. No âmbito da presente estratégia de 

desenvolvimento foram selecionados três níveis de entidades institucionais: Entidades 

públicas de desenvolvimento territorial, empresas, atividades económicas e associações 

empresariais e ainda entidades do sistema científico e tecnológico.  

 

Entidades públicas de desenvolvimento territorial: 

O propósito das entidades públicas de desenvolvimento territorial prende-se com a 

identificação e promoção dos recursos com potencial estratégico territorial. Estas 

identidades têm um papel importante ao nível da coordenação e dinamização do setor 

agroalimentar e por isso contribuem igualmente para o incremento de iniciativas 

inovadoras e empreendedoras de forma a auxiliar o progresso das empresas. Nesta sub-

região são os municípios que preconizam estas entidades.  

De forma a planear o plano estratégico foram realizadas reuniões com os onze 

municípios que incorporam a CIM-TS para averiguar quais as potencialidades associadas 

ao agroalimentar e quais as entidades relacionadas com este setor de forma a compreender 

a realidade de cada município. Estas reuniões permitiram identificar as empresas 

municipais associadas ao setor agroalimentar e as entidades relacionadas com a promoção 

do mesmo, enumerar as principais atividades que cada município realiza para dinamizar 

este setor e por fim discutir sobre a melhor forma da CIM contribuir positivamente para o 

crescimento e desenvolvimento deste setor. 

As principais iniciativas de promoção do setor agroalimentar, realizadas pelos 

municípios, estão relacionadas essencialmente com: a preparação de feiras e certames 

gastronómicos com vista à comercialização e estabelecimento de canais de 

comercialização; a participação em eventos nacionais e internacionais, como feiras e 

certames, com o intuito de divulgar e valorizar os produtos; a conceção de apoios à 

produção de carnes certificadas; a criação de gabinetes de apoio aos agentes agrícolas e de 
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apoio ao desenvolvimento rural; a organização de concursos locais; a elaboração de 

eventos relacionados com os produtos de forma a promover a restauração, gastronomia e o 

território e por fim com o estímulo à cooperação entre produtores através de associações ou 

cooperativas.  

Os municípios, de forma genérica, consideraram que o desenvolvimento de uma 

estratégia deste nível seria uma mais-valia para a afirmação económica da região e era 

ainda uma forma de contribuir para o surgimento de novas ideias empreendedoras e novos 

postos de trabalho.  

 

Empresas, atividades económicas e associações empresariais: 

As empresas que se dedicam à atividade económica e as associações empresariais 

fazem parte de todo o processo estratégico, pois são estas que contribuem para a 

subsistência do setor. Deste grupo fazem parte os produtores e agentes que comercializam 

produtos. As associações e cooperativas de produtores desempenham um papel importante 

neste caso, pois associam vários operadores e produtores e, além disso, prestam auxílio 

técnico de forma a otimizar a produção e a comercialização. Esta cooperação permite a 

criação de um grupo uniforme e homogéneo capaz de garantir uma representação do 

produto e de alcançar novos mercados. 

Neste território em específico, associações como a APROVAL, a APIMARÃO e a 

ANCRA são responsáveis por auxiliar os produtores na divulgação dos produtos e no 

auxílio técnico através da difusão de conhecimento e apoio de forma a promover o 

desenvolvimento. Além destas existem as associações socioprofissionais que procuram 

proteger as fileiras e desenvolver condições que otimizem as produções.  

 

Entidades do sistema científico e tecnológico: 

As entidades do sistema científico e tecnológico são muito importantes na fase de 

disseminação de conhecimento e apoio técnico especializado, que é, claramente, uma 

vantagem para o progresso e crescimento tanto da atividade económica como do capital 

humano.  

Na região do TS existem algumas escolas profissionais e de ensino superior que 

auxiliam e colaboram neste processo de qualificação, ascensão de valor e de conhecimento. 
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Anexo 14 – Guião de entrevista - Ruris 

Consentimento informado 

Tema: Avaliação da metodologia de projetos de intervenção na área da produção 

agroalimentar e desenvolvimento local 

Aluna: Ana Filipa Lopes Andrade (a.f@ua.pt) 

Coordenadora: Prof. Dra Elisabete Figueiredo (elisa@ua.pt) 

Enquadramento: O presente estudo enquadra-se no meu estágio curricular, na empresa 

Ruris, que se destina a obter a qualificação do grau de mestre em Administração e Gestão 

Pública. O mesmo é orientado pela Professora Doutora Elisabete Figueiredo, docente da 

Universidade de Aveiro, que representa a colaboração entre a Universidade de Aveiro e a 

entidade de estágio.  

Explicação do estudo: Este estudo utiliza uma metodologia mista combinando métodos 

qualitativos com métodos quantitativos. A componente quantitativa enquadra-se na 

resposta à presente entrevista que será aplicada tanto a produtores como a elementos das 

entidades coordenadoras do projeto e ainda a um agente da Ruris. Posteriormente os dados 

serão tratados e analisados para aferir o contributo e o potencial impacto de dois projetos 

na área do desenvolvimento do sector agroalimentar. 

Desta forma, venho por este meio solicitar a Vossa Excelência a colaboração para 

responder à presente entrevista, agradecendo, desde já, a disponibilidade manifestada.  

Esta participação será voluntária, pelo que poderá interromper a entrevista em qualquer 

momento. Para assegurar o rigor da análise dos dados recolhidos é desejável proceder à 

gravação áudio desta entrevista. A gravação poderá ser interrompida em qualquer 

momento se assim o desejar.  

Garanto, de igual forma, que todas as respostas que der serão estritamente confidenciais e 

que os dados recolhidos serão apenas utilizados para os fins da presente investigação.  

A equipa:______________________________________ Data: _____________________ 

Declaro que tomei conhecimento dos fins do presente estudo e que em algum momento a 

participação no mesmo me foi imposta, pelo que a minha participação é voluntária e tomei 

conhecimento do anonimato da entrevista e da confidencialidade das respostas dadas. 

Consinto assim a utilização das respostas para os fins a elas destinados. 

Assinatura do participante: _________________________________________________ 

Data:____________________________________________________________________ 



 

XLVI 
 

Guião de entrevista 

Identificação do entrevistado 

Há quantos anos foi fundada esta empresa e há quantos anos desempenha funções na 

mesma? 

 

Qual a sua função nesta organização e que tipo de atividades realiza? 

 

Metodologia 

Na sua opinião de que forma a Ruris tem contribuído para o desenvolvimento das áreas 

rurais?  

 

E para o desenvolvimento do sector agroalimentar tanto do Tâmega e Sousa como de 

Montalegre? 

 

Após ter analisado a metodologia utilizada no projeto do Fumeiro de Montalegre e do 

Tâmega e Sousa conferi que de forma geral a metodologia utilizada segue os mesmos 

padrões, isto é, esta é delineada estrategicamente segundo um estudo preliminar e 

acompanhada durante toda a fase de implementação. De forma geral, esta é a metodologia 

utilizada em todos os projetos desenvolvidos pela Ruris? 

 

Caso tenha respondido não, em que diferem as outras metodologias? 

 

Na fase inicial, de que forma operacionalizam o estudo preliminar, ou seja, como 

procedem para fazer este estudo? 

 

Incluem sempre os agentes do território neste estudo?  

 

De que forma os produtores ou agentes são envolvidos a participar nesta fase inicial e de 

que forma motivam as pessoas a participar? 
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Depois de realizado o estudo elabora-se um plano de ação ou estratégico com um conjunto 

de iniciativas que permitem a revitalização de determinado setor ou de determinada área. 

Este plano é sempre estabelecido em cooperação com a entidade promotora? 

 

Qual o papel das entidades coordenadoras nesta fase? 

 

No caso de se tratar de uma candidatura a um programa de investimento (como o Portugal 

2020) a metodologia é distinta? Existem processos adicionais ou seguem a mesma lógica? 

 

A Ruris acompanha sempre a fase de execução física e financeira do plano de ação? 

 

Considera que, de forma geral, os agentes do território contribuem para o desenvolvimento 

do plano de ação e são recetivos à aposta na melhoria e no desenvolvimento? 

 

De forma geral como classifica a metodologia utilizada pela Ruris? 

 

Os projetos da Ruris têm sido realizados e concluídos com elevada taxa de sucesso? 

 

Este sucesso é medido com base na execução dos projetos ou de outra forma? 

 

Com base neste sucesso é possível dizer que esta é uma metodologia eficaz para revitalizar 

as áreas rurais? 
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Anexo 15 – Questionário aos produtores de Fumeiro de Montalegre 

 

Inquérito por questionário 

O presente estudo enquadra-se no meu estágio curricular, na empresa Ruris, que se destina 

a obter a qualificação do grau de mestre em Administração e Gestão Pública. O mesmo é 

orientado pela Professora Doutora Elisabete Figueiredo, docente da Universidade de 

Aveiro, que representa a colaboração entre a Universidade de Aveiro e a entidade de 

estágio.  

O tema deste estudo é “Avaliação da metodologia de projetos de intervenção na área da 

produção agroalimentar e desenvolvimento local” e o projeto do fumeiro de Montalegre foi 

um dos selecionados.  

Desta forma peço a Vossa Excelência a colaboração para responder a este questionário, 

agradecendo, desde já, a disponibilidade manifestada.  

Informo ainda que todas as respostas são estritamente confidenciais e que os dados 

recolhidos serão apenas utilizados para os fins da presente investigação.  

 

Produtos 

Que tipo de produtos fabrica? 

Alheira   Sangueira    Chouriço de abóbora   

Chouriça de carne  Presunto    Salpicão  

Outro(s)   Qual(ais)?_____________________ Não responde  

 

De que forma obtém a carne que utiliza como matéria-prima no processo de 

transformação?  

Compra a outros produtores    Fabrico próprio   Não 

responde  

 

Nos últimos cinco anos tem produzido mais ou menos produtos de fumeiro?  

Mais   Menos   O mesmo    Não responde  

 

E tem vendido mais produtos ou menos? 

Mais   Menos   O mesmo    Não responde  
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Qual o produto mais comercializado? 

Alheira   Sangueira    Chouriço de abóbora   

Chouriça de carne  Presunto    Salpicão  

Outro(s)   Qual(ais)?_____________________ Não responde  

 

Os seus produtos são rotulados? 

Sim     Não    Não responde  

Em qualquer caso, diga porquê?______________________________________________ 

 

E são embalados?  

Sim    Não     Não responde  

Em qualquer caso, diga porquê?______________________________________________ 

 

Caso tenha respondido sim na questão anterior, diga-nos onde realiza o embalamento? 

Em casa   No talho   Na APFTFB  Não responde  

Outro   Onde?________________________   

 

Tem empregados que ajudam na sua produção? 

Sim    Não    Não responde  

Se sim quantos?_________ 

 

Quais as principais vias de escoamento do produto? 

Estabelecimento próprio    Em feiras   Pequeno comércio  

Grandes supermercados    Restauração  Não responde  

Outro(s)    Qual(ais)?_____________________ 

 

De que forma divulga os seus produtos?  

Através de cartão próprio de identificação  

Através da participação em feiras de fumeiro  

Através da associação de produtores de fumeiro  

Através das redes sociais (por exemplo no facebook)  
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Outro(s)   Qual(ais)?__________________________ 

Não responde  

 

A Associação de produtores de fumeiro tem ajudado a divulgar os produtos? 

Sim    Não    Não responde  

Se respondeu sim, de que forma tem ajudado? 

Através da participação em feiras  

Aposta numa marca  

Aposta nos meios de comunicação  

Outro(s)   Qual(ais) 

Não responde  

 

Se respondeu não, acha que deveria ajudar?  

Sim    Não    Não responde  

De que forma? ____________________________________________ 

 

Associação:  

Há quantos anos é sócio da APFTFB?_________________________________ 

 

Foi contactado pela APFTFB para participar em ações de capacitação e formação de 

produtores? 

Sim    Não    Não responde  

 

Participou em ações de capacitação organizadas pela APFTFB? 

Sim    Não   Não responde  

 

No caso de ter respondido não, porque não o fez? 

Não teve tempo  Devido à distância  Estava a trabalhar   

Não era relevante  Já tinha conhecimento do que iriam falar 

Não responde   Outro(s) motivo(s)   Qual(ais) ________________ 
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E participou em visitas de campo a outras explorações organizadas pela associação do 

fumeiro? 

Sim    Não   Não responde  

 

Quais os resultados da organização destes eventos?  

Mais conhecimento  

Reforço a importância dos produtos de fumeiro 

Troca de ideias entre outros produtores  

Não responde  

 

Já recorreu à Associação de Produtores de Fumeiro para esclarecer questões dúvidas 

relacionadas com o fumeiro? 

Sim    Não    Não responde  

 

No caso de ter respondido sim, eles ajudaram? 

Sim    Não    Não responde  

De que forma? ___________________________________________________________ 

 

Considera que nos últimos cinco anos os produtores de fumeiro colaboram mais uns com 

os outros?  

Sim   Não   Não responde  

 

Quais as vantagens da cooperação entre produtores? 

Partilha de conhecimento    

Partilha de material de produção   

Resolução de desafios comuns   

Entreajuda entre produtores    

Outra(s)   Qual(ais)____________________________ 

Não responde  

 

E as desvantagens? 

Ausência de competição   
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Ausência de inovação  

Outra(s)   Qual(ais)____________________________ 

Não responde  

 

Acha que existem mais jovens interessados no negócio do fumeiro? 

Sim   Não   Não responde  

Porquê? _________________________________________________________________ 

 

Programas de apoio 

Já se candidatou a algum projeto de apoio ou de investimento? 

Sim     Não   Não responde  

 

A quais? 

AGRIS  ProDer  PDR  Não responde  

Outro(s)  Qual(ais)____________________ 

 

A candidatura foi aprovada? 

Sim    Não   Não responde  

 

Usufrui de algum apoio ou incentivo monetário? (programas de apoio) 

Sim    Não   Não responde  

Se sim, qual?_______________________________ 

 

Considera que o negócio do fumeiro é rentável? 

Sim    Não   Não responde  

Porquê?__________________________________________________________________ 

 

 

 Acha que a produção e venda de fumeiro traz riqueza para a região? 

Sim    Não   Não responde  

Porquê?__________________________________________________________________ 
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E considera que há pessoas que se deslocam a Montalegre por causa do fumeiro? 

Sim    Não   Não responde  

Porquê?__________________________________________________________________ 

 

Identificação 

Idade: ______________ Não responde  

Sexo 

Feminino    Masculino   Não responde  

 

Estado civil 

Solteiro(a)  Casado(a)   Divorciado(a)   Viúvo(a)  

Não responde   Outro Qual:____________________________ 

 

Nível de escolaridade  

1º ciclo  

2º ciclo 

3º ciclo 

Ensino secundário 

Ensino superior  Que curso tem? _________ 

Não responde  

 

Esta é a sua profissão principal?  

Sim    Não   Não responde  

No caso de ter respondido não, qual a sua profissão? 

_____________________________________ 

 

Há quantos anos é produtor de fumeiro? 

_________________________________ 
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Anexo 16 – Guião de entrevista – APFTFB 

Consentimento informado 

Tema: Avaliação da metodologia de projetos de intervenção na área da produção 

agroalimentar e desenvolvimento local 

Aluna: Ana Filipa Lopes Andrade (a.f@ua.pt) 

Coordenadora: Prof. Dra Elisabete Figueiredo (elisa@ua.pt) 

Enquadramento: O presente estudo enquadra-se no meu estágio curricular, na empresa 

Ruris, que se destina a obter a qualificação do grau de mestre em Administração e Gestão 

Pública. O mesmo é orientado pela Professora Doutora Elisabete Figueiredo, docente da 

Universidade de Aveiro, que representa a colaboração entre a Universidade de Aveiro e a 

entidade de estágio.  

Explicação do estudo: Este estudo utiliza uma metodologia mista combinando métodos 

qualitativos com métodos quantitativos. A componente quantitativa enquadra-se na 

resposta à presente entrevista que será aplicada tanto a produtores como a elementos da 

APFTFB. Posteriormente os dados serão tratados e analisados para aferir o potencial 

impacto e os resultados do projeto de intervenção “Fumeiro de Montalegre – Cooperar 

para competir e desenvolver” na fileira do fumeiro e no território de Montalegre. 

Desta forma, venho por este meio solicitar a Vossa Excelência a colaboração para 

responder à presente entrevista, agradecendo, desde já, a disponibilidade manifestada.  

Esta participação será voluntária, pelo que poderá interromper a entrevista em qualquer 

momento. Para assegurar o rigor da análise dos dados recolhidos é desejável proceder à 

gravação áudio desta entrevista. A gravação poderá ser interrompida em qualquer 

momento se assim o desejar.  

Garanto, de igual forma, que todas as respostas que der serão estritamente confidenciais e 

que os dados recolhidos serão apenas utilizados para os fins da presente investigação.  

A equipa:______________________________________ Data: _____________________ 

Declaro que tomei conhecimento dos fins do presente estudo e que em algum momento a 

participação no mesmo me foi imposta, pelo que a minha participação é voluntária e tomei 

conhecimento do anonimato da entrevista e da confidencialidade das respostas dadas. 

Consinto assim a utilização das respostas para os fins a elas destinados. 

Assinatura do participante: __________________________________________________ 

Data:___________________________________________________________________ 
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Guião de entrevista 

Identificação do entrevistado e da APFTFB 

Há quantos anos existe esta associação e há quantos anos desempenha funções na mesma? 

 

Qual a sua função nesta associação e que tipo de atividades realiza? 

 

Na sua opinião de que forma esta associação tem contribuído para o desenvolvimento da 

fileira do fumeiro, isto é, quais as principais vantagens da mesma? 

 

Quais as principais atividades realizadas pela associação para valorizar e capacitar esta 

fileira? 

 

Atualmente, qual o número de sócios produtores da APFTFB? De que forma tem evoluído 

o número de sócios? Tem aumentado ou diminuindo ao longo do tempo? 

 

Desenvolvimento empresarial 

Relativamente ao projeto “Fumeiro de Montalegre – Cooperar para competir e 

desenvolver”, considera que a implementação do mesmo reforçou a cooperação 

empresarial (através da interação entre empresas, partilha de conhecimento e de boas 

práticas)? 

 

Sente que as entidades produtoras estão mais predispostas a partilhar ideias e novos 

processos de produção ou pelo contrário acha que estão mais competitivas e fechadas sobre 

si? 

 

Existem mais jovens interessados por esta área de negócio, isto é, o tecido empresarial está 

mais rejuvenescido?  

 

Processo produtivo: 

Surgiram novas técnicas ou dinâmicas que promoveram a evolução e inovação da fileira do 

fumeiro com a implementação do projeto? 
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Quais os processos que garantem a segurança e higiene alimentar? 

 

E quanto ao processo de embalamento, qual a metodologia utilizada e quais as normas que 

seguem?    

 

Os produtos de fumeiro já estão certificados com IGP? E qual a entidade que certifica ou 

afere o cumprimento das normas IGP? 

 

Produto: 

Quais os produtos que se produzem e comercializam em maior quantidade? 

 

E relativamente à produção, ao longo do tempo tem existido aumento de produção? 

 

Quais as principais vias de escoamento dos produtos? 

 

Considera que as ações de promoção e sensibilização ao consumidor promoveram o 

reconhecimento dos produtos e a confiança dos consumidores? 

 

Outputs:  

A valorização da fileira atraiu mais turistas à região e promoveu a fixação de jovens? 

 

Considera, portanto, que a feira do fumeiro é uma atividade que promove os fluxos 

turísticos e as dinâmicas socioeconómicas? 

 

De forma geral o que acha da metodologia utilizada no projeto do fumeiro “Cooperar para 

competir e desenvolver”? 

 

E quais os principais benefícios/vantagens do plano de ações definidas para a intervenção? 

 

De que forma avalia o contributo e a intervenção da Ruris neste projeto de 

desenvolvimento? 
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Anexo 17 – Questionário aos produtores de vinho verde 

 

Inquérito por questionário 

O presente estudo enquadra-se no meu estágio curricular, na empresa Ruris, que se destina 

a obter a qualificação do grau de mestre em Administração e Gestão Pública. O mesmo é 

orientado pela Professora Doutora Elisabete Figueiredo, docente da Universidade de 

Aveiro, que representa a colaboração entre a Universidade de Aveiro e a entidade de 

estágio.  

O tema deste estudo é “Avaliação da metodologia de projetos de intervenção na área da 

produção agroalimentar e desenvolvimento local” e o projeto do fumeiro de Montalegre foi 

um dos selecionados.  

Desta forma peço a Vossa Excelência a colaboração para responder a este questionário, 

agradecendo, desde já, a disponibilidade manifestada.  

Informo ainda que todas as respostas são estritamente confidenciais e que os dados 

recolhidos serão apenas utilizados para os fins da presente investigação.  

 

Produtos 

Apenas é produtor de vinho verde ou dedica-se a outro tipo de produção? 

Só produtor de vinho verde  

Mais do que produção de cereja  

Não responde  

 

Se respondeu sim, diga-nos a que outra(s) produções se dedica.  

Carne  

Cereja 

Mirtilos  

Kiwis  

Outra   Qual? 

Não responde  

 

Nos últimos cinco anos a produção de vinho verde tem sido maior ou menor?  

Maior   Menor   A mesma    Não responde  
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E tem vendido mais quantidade ou menos? 

Mais   Menos   O mesmo    Não responde  

 

Tem empregados que ajudam na sua produção? 

Sim    Não    Não responde  

Se sim quantos?_________ 

 

Quais as principais vias de escoamento do produto? 

Estabelecimento próprio    Em feiras   Pequeno comércio  

Grandes supermercados    Restauração  Não responde  

Outro(s)    Qual(ais)?_____________________ 

 

De que forma divulga os seus produtos?  

Através de cartão próprio de identificação  

Através da participação em eventos enogastronómicos  

Através das redes sociais (por exemplo no facebook)  

Outro(s)   Qual(ais)?__________________________ 

Não divulgo  

Não responde  

 

Tem havido apoios à divulgação e comercialização por parte da CIM  

Sim    Não    Não responde  

 

Se respondeu sim, de que forma? 

Através da organização de feiras  

Aposta numa marca  

Aposta nos meios de comunicação  

Outro(s)   Qual(ais) 

Não responde  

 

Se respondeu não, acha que deveria ajudar?  
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Sim    Não    Não responde  

De que forma?  

_________________________________________________________________________ 

 

Associação:  

Foi contactado pela CIM do Tâmega e Sousa para participar em visitas de campo a 

explorações de vinho verde? 

Sim    Não    Não responde  

 

Participou nas visitas de campo organizadas pela CIM do Tâmega e Sousa? 

Sim    Não   Não responde  

 

No caso de ter respondido não, porque não o fez? 

Não teve tempo  Devido à distância  Estava a trabalhar   

Não era relevante  Já tinha conhecimento do que iriam falar 

Não responde   Outro(s) motivo(s)   Qual(ais) ________________ 

 

E participou no grupo de trabalho dedicado à produção de vinho verde organizado pela 

CIM do Tâmega e Sousa? 

Sim    Não   Não responde  

 

Considera que esta é uma ação importante para o desenvolvimento da atividade? 

Sim    Não   Não responde  

Porquê?__________________________________________________________________ 

 

Acha que se deveriam organizar mais eventos deste género para discutir os problemas e as 

potencialidades desta atividade? 

Sim    Não   Não responde  
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Já recorreu à CIM do Tâmega e Sousa para esclarecer dúvidas relacionadas com a 

produção ou comercialização de vinho verde? 

Sim    Não    Não responde  

 

No caso de ter respondido sim, eles ajudaram? 

Sim    Não    Não responde  

De que forma?___________________________________________________________ 

 

Foram realizadas um conjunto de ações para perceber o estado atual desta atividade e para 

se implementar um plano de melhoria do ponto de vista da produção e comercialização dos 

produtos. 

Pretende colaborar na implementação desta ação? 

Sim    Não    Não responde  

 

Considera que com este plano haverá melhorias? 

Sim    Não    Não responde  

 

Em que aspeto(s)? 

Ao nível das técnicas de produção  

Aumento da produção  

Comercialização  

Valorização do produto  

Não responde  

 

Programas de apoio 

Já se candidatou a algum projeto de apoio ou de investimento? 

Sim     Não   Não responde  

 

A quais? 

Portugal 2020  ProDer  PDR  Não responde  

Outro(s)  Qual(ais)____________________ 
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A candidatura foi aprovada? 

Sim    Não   Não responde  

 

Usufrui de algum apoio ou incentivo monetário? (programas de apoio) 

Sim    Não   Não responde  

Se sim, qual?_______________________________ 

 

Considera que o negócio do vinho verde é rentável? 

Sim    Não   Não responde  

Porquê?__________________________________________________________________ 

 

Acha que a produção e venda de vinho verde traz riqueza para a região? 

Sim    Não   Não responde  

Porquê?__________________________________________________________________ 

 

E considera que há pessoas que se deslocam a esta sub-região por causa do vinho verde? 

Sim    Não   Não responde  

Porquê?__________________________________________________________________ 

 

Identificação 

Idade: ______________ Não responde  

 

Sexo 

Feminino    Masculino   Não responde  

 

Estado civil 

Solteiro(a)  Casado(a)   Divorciado(a)   Viúvo(a)  

Não responde   Outro Qual:____________________________ 

 

Nível de escolaridade  

1º ciclo  

2º ciclo 
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3º ciclo 

Ensino secundário 

Ensino superior  Que curso tem? _________ 

Não responde  

 

Esta é a sua profissão principal?  

Sim    Não   Não responde  

No caso de ter respondido não, qual a sua profissão? 

_____________________________________ 

 

Há quantos anos é produtor de vinho verde? 

_________________________________ 
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Anexo 18 – Questionário aos produtores de cereja 

 

Inquérito por questionário 

O presente estudo enquadra-se no meu estágio curricular, na empresa Ruris, que se destina 

a obter a qualificação do grau de mestre em Administração e Gestão Pública. O mesmo é 

orientado pela Professora Doutora Elisabete Figueiredo, docente da Universidade de 

Aveiro, que representa a colaboração entre a Universidade de Aveiro e a entidade de 

estágio.  

O tema deste estudo é “Avaliação da metodologia de projetos de intervenção na área da 

produção agroalimentar e desenvolvimento local” e o projeto do fumeiro de Montalegre foi 

um dos selecionados.  

Desta forma peço a Vossa Excelência a colaboração para responder a este questionário, 

agradecendo, desde já, a disponibilidade manifestada.  

Informo ainda que todas as respostas são estritamente confidenciais e que os dados 

recolhidos serão apenas utilizados para os fins da presente investigação.  

 

Produtos 

Apenas é produtor de cereja ou dedica-se a outro tipo de produção? 

Só produtor de cereja  

Mais do que produção de cereja 

Não responde  

 

Se respondeu sim, diga-nos a que outra(s) produções se dedica.  

Carne  

Vinho verde 

Mirtilos  

Kiwis  

Outra   Qual? 

Não responde  

 

Nos últimos cinco anos a produção de cereja tem sido maior ou menor?  

Maior    Menor   A mesma   Não responde  
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E tem vendido mais quantidade ou menos? 

Mais   Menos   O mesmo    Não responde  

 

Na fase de comercialização, procede ao embalamento das cerejas?  

Sim    Não     Não responde  

Em qualquer caso, diga porquê?______________________________________________ 

 

Tem empregados que ajudam na sua produção? 

Sim    Não    Não responde  

Se sim quantos?_________ 

 

Quais as principais vias de escoamento do produto? 

Estabelecimento próprio    Em feiras   Pequeno comércio  

Grandes supermercados    Restauração  Não responde  

Outro(s)    Qual(ais)?_____________________ 

 

De que forma divulga os seus produtos?  

Através de cartão próprio de identificação  

Através da participação em feiras  

Através das redes sociais (por exemplo no facebook)  

Outro(s)   Qual(ais)?__________________________ 

Não divulgo  

Não responde  

 

Tem havido apoios à divulgação e comercialização por parte da CIM  

Sim    Não    Não responde  

 

Se respondeu sim, de que forma? 

Através da organização de feiras  

Aposta numa marca  

Aposta nos meios de comunicação  
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Outro(s)   Qual(ais) 

Não responde  

 

Se respondeu não, acha que deveria ajudar?  

Sim    Não    Não responde  

De que forma? __________________________________________________________ 

 

Associação:  

Participou no grupo de trabalho dedicado à produção de cereja organizado pela CIM do 

Tâmega e Sousa? 

Sim    Não   Não responde  

 

Considera que esta é uma ação importante para o desenvolvimento da atividade? 

Sim    Não   Não responde  

Porquê?__________________________________________________________________ 

 

Acha que se deveriam organizar mais eventos deste género para discutir os problemas e as 

potencialidades desta atividade? 

Sim    Não   Não responde  

 

Já recorreu à CIM do Tâmega e Sousa para esclarecer dúvidas relacionadas com a 

produção ou comercialização da cereja? 

Sim    Não    Não responde  

 

No caso de ter respondido sim, eles ajudaram? 

Sim    Não    Não responde  

De que forma? ___________________________________________________________ 

 

Foram realizadas um conjunto de ações para perceber o estado atual desta atividade e para 

se implementar um plano de melhoria do ponto de vista da produção e comercialização dos 

produtos. 
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Pretende colaborar na implementação desta ação? 

Sim    Não    Não responde  

 

Considera que com este plano haverá melhorias? 

Sim    Não    Não responde  

 

Em que aspeto(s)? 

Ao nível das técnicas de produção  

Aumento da produção  

Comercialização  

Valorização do produto  

 

Programas de apoio 

Já se candidatou a algum projeto de apoio ou de investimento? 

Sim     Não   Não responde  

 

A quais? 

Portugal 2020  ProDer  PDR  Não responde  

Outro(s)  Qual(ais)____________________ 

 

A candidatura foi aprovada? 

Sim    Não   Não responde  

 

Usufrui de algum apoio ou incentivo monetário? (programas de apoio) 

Sim    Não   Não responde  

Se sim, qual?_______________________________ 

 

Considera que o negócio da cereja é rentável? 

Sim    Não   Não responde  

Porquê?__________________________________________________________________ 

 

Acha que a produção e venda de cereja traz riqueza para a região? 
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Sim    Não   Não responde  

Porquê?_________________________________________________________________ 

 

E considera que há pessoas que se deslocam a esta sub-região por causa da cereja? 

Sim    Não   Não responde  

Porquê?__________________________________________________________________ 

 

Identificação 

Idade: ______________ Não responde  

 

Sexo 

Feminino    Masculino   Não responde  

 

Estado civil 

Solteiro(a)  Casado(a)   Divorciado(a)   Viúvo(a)  

Não responde   Outro Qual:____________________________ 

 

Nível de escolaridade  

1º ciclo  

2º ciclo 

3º ciclo 

Ensino secundário 

Ensino superior  Que curso tem? _________ 

Não responde  

 

Esta é a sua profissão principal?  

Sim    Não   Não responde  

No caso de ter respondido não, qual a sua profissão?_______________________________ 

 

Há quantos anos é produtor de cereja?__________________________________________ 
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Anexo 19 – Questionário aos produtores de carne certificada 

 

Inquérito por questionário 

O presente estudo enquadra-se no meu estágio curricular, na empresa Ruris, que se destina 

a obter a qualificação do grau de mestre em Administração e Gestão Pública. O mesmo é 

orientado pela Professora Doutora Elisabete Figueiredo, docente da Universidade de 

Aveiro, que representa a colaboração entre a Universidade de Aveiro e a entidade de 

estágio.  

O tema deste estudo é “Avaliação da metodologia de projetos de intervenção na área da 

produção agroalimentar e desenvolvimento local” e o projeto do fumeiro de Montalegre foi 

um dos selecionados.  

Desta forma peço a Vossa Excelência a colaboração para responder a este questionário, 

agradecendo, desde já, a disponibilidade manifestada.  

Informo ainda que todas as respostas são estritamente confidenciais e que os dados 

recolhidos serão apenas utilizados para os fins da presente investigação.  

 

Produtos 

Apenas é produtor de carne certificada ou dedica-se a outro tipo de produção? 

Só produtor de carne certificada  

Mais do que produção de cereja 

Não responde  

 

Se respondeu sim, diga-nos a que outra(s) produções se dedica.  

Cereja  

Vinho verde 

Mirtilos  

Kiwis  

Outra   Qual? 

Não responde  

 

Nos últimos cinco anos a produção de carne certificada tem sido maior ou menor?  

Maior   Menor   A mesma    Não responde  
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E tem vendido mais quantidade ou menos? 

Mais    Menos   O mesmo    Não responde 

 

 

Recorre sempre ao matadouro para abater um animal? 

Sim    Não     Não responde  

 

No caso de ter respondido não, que outros meios utiliza? ___________________________ 

 

Tem empregados que ajudam na sua produção? 

Sim    Não    Não responde  

Se sim quantos?_________ 

 

Quais as principais vias de escoamento do produto? 

Estabelecimento próprio    Em feiras   Pequeno comércio  

Grandes supermercados    Restauração  Não responde  

Outro(s)    Qual(ais)?_____________________ 

 

De que forma divulga os seus produtos?  

Através de cartão próprio de identificação  

Através da participação em feiras  

Através das redes sociais (por exemplo no facebook)  

Outro(s)   Qual(ais)?__________________________ 

Não divulgo  

Não responde  

 

Tem havido apoios à divulgação e comercialização por parte da CIM? 

Sim    Não    Não responde  

 

Se respondeu sim, de que forma? 

Através da organização de feiras  
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Aposta numa marca  

Aposta nos meios de comunicação  

Outro(s)   Qual(ais) 

Não responde  

 

Se respondeu não, acha que deveria ajudar?  

Sim    Não    Não responde  

De que forma? ___________________________________________________________ 

 

O seu produto tem certificação DOP? 

Sim    Não    Não responde  

 

Se respondeu sim, acha que esta certificação acrescenta valor ao produto? 

Sim    Não    Não responde  

 

De que forma?____________________________________________________________ 

 

CIM:  

Foi contactado pela CIM do Tâmega e Sousa para participar em visitas de campo a 

explorações de carne certificada? 

Sim    Não    Não responde  

 

Participou nas visitas de campo organizadas pela CIM do Tâmega e Sousa? 

Sim    Não   Não responde  

 

No caso de ter respondido não, porque não o fez? 

Não teve tempo  Devido à distância  Estava a trabalhar   

Não era relevante  Já tinha conhecimento do que iriam falar 

Não responde   Outro(s) motivo(s)   Qual(ais) ________________ 

 

E participou no grupo de trabalho dedicado à produção de carne certificada organizado 

pela CIM do Tâmega e Sousa? 
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Sim    Não   Não responde  

 

Considera que esta é uma ação importante para o desenvolvimento da atividade? 

Sim    Não   Não responde  

Porquê?__________________________________________________________________ 

 

Acha que se deveriam organizar mais eventos deste género para discutir os problemas e as 

potencialidades desta atividade? 

Sim    Não   Não responde  

 

Já recorreu à CIM do Tâmega e Sousa para esclarecer dúvidas relacionadas com a 

produção ou comercialização de carne certificada? 

Sim    Não    Não responde  

 

No caso de ter respondido sim, eles ajudaram? 

Sim    Não    Não responde  

De que forma? ___________________________________________________________ 

 

Foram realizadas um conjunto de ações para perceber o estado atual desta atividade e para 

se implementar um plano de melhoria do ponto de vista da produção e comercialização dos 

produtos. 

Pretende colaborar na implementação desta ação? 

Sim    Não    Não responde  

 

Considera que com este plano haverá melhorias? 

Sim    Não    Não responde  

 

Em que aspeto(s)? 

Ao nível das técnicas de produção    Aumento da produção  

Comercialização       Valorização do produto  

Não responde  
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Quais as suas expectativas em relação a este plano de melhoria?   

 

Achas que a implementação de estábulos em terrenos baldios seria uma forma de facilitar a 

produção de animais e motivar outros produtores a apostar nesta atividade? 

 

Acha que é importante criar mais matadouros, por exemplo a nível do concelho para 

facilitar a matação dos animais? 

 

Acha que se deveria apostar mais na disseminação de informação acerca desta prática 

produtiva? 

 

E considera que era importante haver mais colaboração com os restaurantes locais? 

 

Programas de apoio 

Já se candidatou a algum projeto de apoio ou de investimento? 

Sim     Não   Não responde  

A quais? 

Portugal 2020  ProDer  PDR  Não responde  

Outro(s)  Qual(ais)____________________ 

 

A candidatura foi aprovada? 

Sim    Não   Não responde  

 

Usufrui de algum apoio ou incentivo monetário? (programas de apoio) 

Sim    Não   Não responde  

Se sim, qual?_______________________________ 

 

Considera que este negócio da é rentável? 

Sim    Não   Não responde  

Porquê?__________________________________________________________________ 

 

Acha que a produção e venda de carne certificada traz riqueza para a região? 
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Sim    Não   Não responde  

Porquê?__________________________________________________________________ 

 

E considera que há pessoas que se deslocam a esta sub-região por causa da carne 

certificada? 

Sim    Não   Não responde  

Porquê?__________________________________________________________________ 

 

Identificação 

Idade: ______________ Não responde  

 

Sexo 

Feminino    Masculino   Não responde  

 

Estado civil 

Solteiro(a)  Casado(a)   Divorciado(a)   Viúvo(a)  

Não responde   Outro Qual:____________________________ 

 

Nível de escolaridade  

1º ciclo  

2º ciclo 

3º ciclo 

Ensino secundário 

Ensino superior  Que curso tem? _________ 

Não responde  

 

Esta é a sua profissão principal?  

Sim    Não   Não responde  

 

No caso de ter respondido não, qual a sua profissão? ______________________________ 

 

Há quantos anos é produtor de carne certificada?_________________________________ 
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Anexo 20 – Entrevista – CIM Tâmega e Sousa 

Consentimento informado 

Tema: Avaliação da metodologia de projetos de intervenção na área da produção 

agroalimentar e desenvolvimento local 

Aluna: Ana Filipa Lopes Andrade (a.f@ua.pt) 

Coordenadora: Prof. Dra Elisabete Figueiredo (elisa@ua.pt) 

 

Enquadramento: O presente estudo enquadra-se no meu estágio curricular, na empresa 

Ruris, que se destina a obter a qualificação do grau de mestre em Administração e Gestão 

Pública. O mesmo é orientado pela Professora Doutora Elisabete Figueiredo, docente da 

Universidade de Aveiro, que representa a colaboração entre a Universidade de Aveiro e a 

entidade de estágio.  

Explicação do estudo: Este estudo utiliza uma metodologia mista combinando métodos 

qualitativos com métodos quantitativos. A componente quantitativa enquadra-se na 

resposta à presente entrevista que será aplicada tanto a produtores como a elementos da 

CIM. Posteriormente os dados serão tratados e analisados para aferir o contributo e o 

potencial impacto do plano estratégico do sector agroalimentar do Tâmega e Sousa. 

Desta forma, venho por este meio solicitar a Vossa Excelência a colaboração para 

responder à presente entrevista, agradecendo, desde já, a disponibilidade manifestada.  

Esta participação será voluntária, pelo que poderá interromper a entrevista em qualquer 

momento. Para assegurar o rigor da análise dos dados recolhidos é desejável proceder à 

gravação áudio desta entrevista. A gravação poderá ser interrompida em qualquer 

momento se assim o desejar.  

Garanto, de igual forma, que todas as respostas que der serão estritamente confidenciais e 

que os dados recolhidos serão apenas utilizados para os fins da presente investigação.  

A equipa:________________________________________ Data: ___________________ 

Declaro que tomei conhecimento dos fins do presente estudo e que em algum momento a 

participação no mesmo me foi imposta, pelo que a minha participação é voluntária e tomei 

conhecimento do anonimato da entrevista e da confidencialidade das respostas dadas. 

Consinto assim a utilização das respostas para os fins a elas destinados. 

Assinatura do participante: __________________________________________________ 

Data:____________________________________________________________________ 
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Guião de entrevista 

Identificação do entrevistado e da CIM-TS 

Há quantos anos foi fundada esta CIM e há quantos anos desempenha funções na mesma? 

 

Qual a sua função nesta organização e que tipo de atividades realiza? 

 

Na sua opinião de que forma esta CIM tem contribuído para o desenvolvimento do sector 

agroalimentar, isto é, quais as principais vantagens da mesma? 

 

Quais as principais atividades realizadas pela CIM para valorizar e capacitar este setor? 

 

Desenvolvimento do setor 

Depois do estudo inicial para aferir a potencialidade do sector agroalimentar na região, 

qual o próximo passo para impulsionar o desenvolvimento? 

 

O que já estão a fazer nesse sentido? 

 

Já começaram a implementar o plano de ação?  

 

E quando estão a pensar fazê-lo? 

 

Depois da realização dos grupos de trabalho e das visitas guiadas, os produtores da fileira 

do vinho verde, da cereja ou da carne certificada dirigiram-se à CIM para perceber como 

podem melhorar as suas explorações? 

 

Sente que os produtores das fileiras do vinho verde, cereja e carne certificada estão 

dispostos a colaborar na execução do plano de ação e a apostar na melhoria? 

 

Quais as principais espectativas e resultados esperados, tanto pelos produtores como pela 

CIM, da implementação do plano de ação na fileira da cereja, da carne certificada, e do 

vinho verde? 

 



 

LXXVI 
 

Quais os principais meios de financiamento para a execução do plano de ação? 

 

Qual o papel das autarquias locais neste projeto? 

 

De que forma estas podem contribuir para a implementação do plano de ação? 

 

Que outras entidades e agentes colaboram neste projeto e qual o seu contributo, 

essencialmente na fileira do vinho verde, da cereja e da produção de carne certificada? 

 

Fileiras: 

Atualmente, qual a fileira com maior impacto económico na região? 

 

Existem produtos do sector agroalimentar desta região com certificação DOP ou IGP? 

 

Considera que ao longo do tempo o nível de produção e comercialização da cereja, do 

vinho verde e da cereja tem aumentado? 

 

Quais as principais vias de escoamento utilizadas pelos produtores? 

 

No plano de ações por fileira, a ação da fileira do vinho verde foca-se na dinamização e 

valorização da atividade. Acredita que a capacitação e promoção deste setor tem impactos 

no crescimento económico e na valorização do território? 

 

Relativamente à fileira da cereja, percebemos que um dos principais objetivos do plano de 

ação é estimular o conhecimento de forma a potenciar a produção. Quais os principais 

objetivos que visam alcançar com esta aposta? 

 

Através do plano de ação para a fileira da carne certificada percebemos que existem várias 

iniciativas lançadas para o desenvolvimento desta atividade (como a criação de estábulos 

em baldios; o projeto dos matadouros; a criação do pacote turístico, etc.). Quais as 

espectativas relativamente a esta ação? Acha que esta ação irá atrair novos investidores e 

empreendedores? 



 

LXXVII 
 

 

Outputs: 

Considera que a aposta na fileira do vinho verde, da cereja e da carne certificada é uma 

forma de promover a região e de a valorizar? 

 

Quais os principais resultados esperados com a realização das iniciativas do plano de ação 

que pretendem capacitar o território (como os fins-de-semana gastronómicos, eventos de 

promoção agroalimentar…)? 

 

De forma geral o que acha da metodologia utilizada neste plano estratégico? 

 

De que forma avalia o contributo e a intervenção da Ruris neste projeto de 

desenvolvimento? 

 


