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RESUMO 
O trabalho desenvolvido enquadra-se na linha T4 – Societal Challenges and 
Dynamic Decision Support System, Projeto 3 – Getting closer: producers, 
consumers and stakeholders. Visa compreender o que explica as decisões de 
consumidores e produtores agrícolas em relação à escolha de opções mais 
sustentáveis, gerando-se informação útil para a sua comunicação e promoção 
(políticas públicas, opções empresariais e iniciativas de outros stakeholders). Por 
outro lado, tem foco nos produtos agrícolas alimentares relevantes para a 
bioeconomia regional (Nordeste e Douro), nomeadamente o azeite, castanha, 
amêndoa e vinho. 

As escolhas destes produtos prendem-se com o facto de suportarem cadeias de 
valor de elevado potencial no contexto das novas tendências de consumo que 
valorizam cada vez mais os atributos extrínsecos, como destaque para a saúde e 
bem-estar pessoal e para o impacto social das escolhas individuais (no ambiente, 
no clima, nos territórios e produtores locais); podem ser associados à promoção 
da dieta mediterrânica que está estabelecida como um padrão saudável de 
alimentação e por último assentarem em culturas que estão associadas a 
agroecossistemas que enfrentam grandes desafios de sustentabilidade 
(alterações climáticas, pragas & doenças).  

Recorreu-se aos modelos socio-psicológicos que permitem modelar o 
comportamento e /ou a intenção de comportamento considerando a subjetividade 
das decisões. Esta, subjetividade, é capturada através da criação de variáveis e 
escala de medição de perceções formadas com base em avaliações individuais 
influenciadas ou não por terceiros e de emoções. 

No primeiro ano do projeto efetuaram-se inquéritos a produtores de castanha 
(DOP Padrela, Soutos da Lapa e Terra Fria) para implementação do Q-Method. 
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Este método permite uma abordagem qualitativa na recolha de dados em 
simultâneo com seu tratamento e análise estatística, análise fatorial. Identifica 
grupos de indivíduos, neste caso grupos de produtores de castanha, com uma 
visão similar sobe um assunto, obtida a partir do seu discurso e avaliação de 
argumentos, neste caso relativos às vantagens de adotar práticas agrícolas e 
modelos de gestão dos soutos orientadas para a sustentabilidade. Foram 
entrevistados mais de 40 produtores distribuídos pelas três sub-regiões 
correspondentes às DOPs (Denominação de Origem protegida). Concluiu-se:  

1) Os agricultores focados na atividade e na produtividade enfrentam desafios de 
sustentabilidade participando nas redes sociais / de extensão;  

2) A rede social / de extensão desempenha um papel na facilitação do acesso ao 
conhecimento e competências para sua conversão para as condições locais 
(relação entre benefícios sociais para o ecossistema e benefícios privados) e 
avaliação de práticas sustentáveis (balanceamento de custos de curto prazo 
versus benefícios de longo prazo);  

3) por outro lado, quando os desafios de sustentabilidade não são tão limitantes, 
os traços sociodemográficos e pessoais dos agricultores tendem a ser mais 
influentes nos seus discursos e na tomada de decisão;  

4) os agricultores instruídos que desenvolvem a atividade a tempo parcial 
mobilizam conhecimento intersectorial e parecem mais independentes e 
conscientes da dimensão de bem público dos serviços de ecossistema (e 
oportunidades de captura de valor);  

5) agricultores idosos e menos instruídos gostam de ter soluções fáceis (menos 
exigentes em esforço e aprendizagem). 

A segunda parte do projeto (2018-19) foi dedicada ao desenho e implementação 
de inquéritos quantitativos para recolha de dados para modelagem com base em 
modelos socio-psicológicos e em experiências de escolha. A recolha de dados 
sobre as variáveis latentes que explicam as decisões serão numa terceira fase 
combinados com os dados das escolhas usando-se os modelos híbridos. As 
escolhas dos consumidores permitem obter a sua disposição pagar um prémio no 
preço pelos diferentes atributos extrínsecos associados ao produto (no caso ao 
azeite); enquanto que as dos produtores proporcionam informação sobre a 
disposição a receberem uma compensação pela adoção de práticas agrícolas 
sustentáveis.  

Assim, efetuaram-se inquéritos a agricultores comerciais em freguesias com áreas 
relevantes de amendoal, castanheiro, olival e vinha. A modelação destes dados 
através de Structural Equations Models (SEM), Choice Modeling (CM) e Hybrid 
Models (integram SEM e CM) permitirá saber:  

1) quais são os fatores emocionais e comportamentais que influenciam de forma 
decisiva a adoção de práticas agrícolas sustentáveis (caso da não mobilização 
ou mobilização mínima do solo, “enrelvamento”), incluindo aspetos emocionais 
como a satisfação/ frustração por ser bem-sucedido ou de falhar; e aspetos de 
natureza cognitiva como perceções baseadas em avaliações subjetivas, sobre 
os custos e benefícios das novas práticas agrícolas (ex. produtividade, 



   
  // pág #3 

 

competitividade, custos, as necessidades de mão-de-obra ou de herbicidas, o 
risco de incêndio), sobre a aceitação social das novas práticas; sobre a 
competência do próprio agricultor ou gestor agrícola para implementar a 
prática e das oportunidades que antevê de poder integrar-se em redes de 
partilha de conhecimento e /ou beneficiar de apoio técnico;  

2) qual a influência do perfil do produtor e dos recursos que dispõe na adoção 
(ou não) das práticas sustentáveis (ex. cultura, área, modelo de negócio, etc.); 

3) qual o tipo de apoio mais incentivador para os agricultores para a adoção de 
práticas sustentáveis (caso do “enrelvamento”):  

a. o montante financeiro do pagamento;  
b. a duração dos contratos;  
c. beneficiar de serviços de apoio técnico à implementação e 

acompanhamento da prática;  
d. como variam as preferências dos agricultores pelos incentivos: 

cultura, área, localização, modelo de negócio. 

Os dados obtidos com o inquérito aplicado aos consumidores europeus 
(Alemanha, Espanha, França e Suécia), serão igualmente modelados através dos 
modelos SEM (Structural Equations Models), Choice Modeling (CM) e Hybrid 
Models (integram SEM e CM). Irão gerar informação sobre:  

1) quais são os fatores emocionais e comportamentais que influenciam de forma 
decisiva a escolha de produtos (caso do azeite) em função da presença de 
atributos extrínsecos como a presença de alegações sobre benefícios para a 
saúde nos rótulos, a produção sustentável, incluindo-se alternativas como 
carbono-neutro, agricultura biodiversity-friendly e certificação biológica, a 
origem local (IGP Douro) ou de Portugal, e a qualidade premium;  

2) que atributos são mais valorizados pelos consumidores, tendo em conta o país 
onde residem e o seu perfil, bem como as perceções e comportamentos 
relativamente à alimentação saudável e à dieta mediterrânica em particular. 

Atendendo que o projeto ainda se encontra em curso as conclusões ainda são 
parciais, pelo que se destacam: Atributos extrínsecos aos produtos, como a 
produção em modo biológico e ecológico proporcionam prémios no preço de 
produtos como o azeite, em particular nos países do Norte da Europa. Com base 
nos estudos atualmente disponíveis não é possível relacionar a presença de 
alegações de benefícios para a saúde pessoal (health claims) com os atributos 
ligados à sustentabilidade. Conclusão que resulta da utilização muito limitada 
destas alegações em produtos alimentares não processados ou com baixo grau 
de processamento (caso do azeite ou vinho). Está em curso o inquérito aos 
consumidores (web-inq, a grande amostra, 2500 entrevistados em quatro países, 
Espanha, França, Alemanha e Suécia) para perceber se o uso de health claims nos 
rótulos destes produtos (caso do azeite) é valorizado pelos consumidores e se 
estes (que tipo de consumidores, que emoções e que atitudes influenciam as suas 
decisões) associam os produtos bons para a saúde à forma e local onde são 
produzidos. Adicionalmente, este inquérito pretende saber que tipo de 
diferenciação sustentável é mais valorizada pelos consumidores dos diferentes 
países: ligado ao baixo carbono ou práticas agrícolas amigas 
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da biodiversidade em relação à certificação biológica. Visa também saber se a 
diferenciação local (Douro IGP) acrescenta ou não valor relativamente à origem 
Portugal. 

Do lado dos produtores agrícolas observa-se uma crescente adesão a práticas 
mais sustentáveis, ao nível do solo como a não-mobilização e mobilização mínima 
no castanheiro, olival, pomares e vinha. Que o seu uso se tem vindo a generalizar 
por via da “obrigação” da produção integrada nos pomares, por necessidade de 
combater doenças no castanheiro, associada a práticas mais sofisticadas de 
biodiversity-based agricultura na vinha, e que se vêm iniciando no caso do olival. 
Apenas na vinha parece haver reconhecimento de alguns produtores de influência 
na qualidade do produto. Os fatores que explicam (ou não) a transição para uma 
agricultura mais sustentável variam entre as culturas, tendo as atitudes (avaliação 
subjetiva que agricultores e gestores agrícolas fazem das práticas sustentáveis) e 
as normas sociais (apreciação negativa da comunidade em relação à não-
mobilização dos terrenos) peso nas decisões de muitos. Existe unanimidade em 
relação à dificuldade de valorizar os produtos, ao nível do preço ou preferência 
dos compradores, através das práticas agrícolas mais sustentáveis, o que se 
agrava em produtos com baixa diferenciação /tipo commodity) como a castanha 
na região. Os agricultores e gestores agrícolas são em geral sensíveis aos 
incentivos financeiros para adoção destas práticas, mas rigidez das regras 
atualmente impostas, nomeadamente no caso do olival, parece ter travado 
substancialmente a adesão. Também o acesso a apoio técnico parece ser uma 
variável determinante. Quando estiver concluído o inquérito aos produtores será 
possível disponibilizar conclusões mais detalhadas relacionado a cultura e o perfil 
do produtor e perceber melhor como devem ser desenhados os incentivos à 
adoção destas práticas. 


