Exmo Sr(a)
Este inquérito é realizado no âmbito do projecto RURAL/ITER, financiado pelo Programa Europeu
LEONARDO e envolve um conjunto de parceiros internacionais de Itália, Grécia, Bélgica, e
Portugal, sendo este último representado por uma equipa da Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro (UTAD) e visa desenvolver ferramentas informáticas para apoio à formação de
agricultores(as).
Este questionário procura identificar algumas áreas de interesse e os materiais e ferramentas
adequados para os actuais e futuros agricultores interessados em diversificar as suas actividades
e produtos, bem como melhorar a gestão das suas explorações. Os eventuais utilizadores serão
os agricultores com experiências de trabalho exterior à agricultura, mulheres agricultoras e jovens
empreendedores. Nós acreditamos que o seu conhecimento e experiência, como técnico, poderá
dar-nos informação útil e pertinente sobre os actuais desafios à actividade agrícola.

Muito obrigado pela sua colaboração
Identificação pessoal
Nome:
Região de trabalho:
Morada:
Telefone:
Entidade:
Cargo:
Anos de trabalho:
TENDÊNCIAS INOVADORAS
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Tendo em conta a sua área profissional, porque razão pensa que os agricultores
introduzem mudanças na exploração? (assinale uma ou mais)?)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Para aumentar a rentabilidade das suas explorações e complementar o seu
rendimento?
Diversificar as suas fontes de rendimento, para as tornar mais estáveis?
Para fazer o seu negócio mais sustentável no longo prazo?
Para dar aos seus familiares melhores oportunidades de emprego?
Para receber apoios de projectos através de fundos europeus?
Para procurar uma melhor qualidade de vida?
Para escapar ao desemprego em outros sectores de actividade?
Outros (p.f. especifique______________________________________)
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Na sua opinião, em que medida considera inovadoras as seguintes actividades? (1 =
nada inovadoras; 5 = muito inovadoras)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Agricultura biológica (produção vegetal e animal)
Protecção da Biodiversidade (sementes e/ou preservação de raças)
Plantas medicinais e saúde/produtos nutracêuticos
Transformação na exploração de alimentos tradicionais e de qualidade°
Produção animal alternativa
Actividades da exploração não alimentares (p.e. lã, linho e outros produtos)
Viveiros, jardinagem e paisagismo
Venda directa de produtos (modalidades várias)
Agro-turismo
Actividades ao ar livre, turismo ambiental e didático
Quintas didáticas ligadas a causas sociais da sociedade civil
Biomassa para energia renovável ou composto
Produção de energia solar ou foto voltaica
Energia eólica
Outros (p.f. especifique:________________________________________)

Isto é, Denominação Origem Protegida (DOP), Indicação Geográfica Protegida (IGP); e
Especialidade Tradicional Garantida (ETG), ou outros produtos locais.
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Quais das atividades inovadoras indicadas acima são ou podem ser interessantes para
os (as) jovens agricultores (as), e novos (as) agricultores (as), na sua área de atuação
(assinale um ou mais)?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Agricultura biológica (produção vegetal e animal)
Proteção da Biodiversidade (sementes e/ou preservação de raças)
Plantas medicinais e saúde/produtos nutracêuticos
Transformação na exploração de alimentos tradicionais e de qualidade°
Produção animal alternativa
Atividades da exploração não alimentares (p.e. lã, linho e outros produtos)
Viveiros, jardinagem e paisagismo
Venda direta de produtos (modalidades várias)
Agroturismo
Atividades ao ar livre, turismo ambiental e didático
Quintas didáticas ligadas a causas sociais da sociedade civil
Biomassa para energia renovável ou composto
Produção de energia solar ou fotovoltaica
Energia eólica
Outros (p.f. especifique:________________________________________)
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NECESSIDADES DE FORMAÇÃO
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Associado com as atividades mais interessantes indicadas atrás, em qual delas
pensa que os jovens agricultores, mulheres, e novos agricultores, na sua área de
atuação, podem precisar de mais formação (Escolha uma ou mais opções)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Agricultura biológica (produção vegetal e animal)
Proteção da Biodiversidade (sementes e/ou preservação de raças)
Plantas medicinais e saúde/produtos nutracêuticos
Transformação na exploração de alimentos tradicionais e de qualidade°
Produção animal alternativa
Atividades da exploração não alimentares (p.e. lã, linho e outros produtos)
Viveiros, jardinagem e paisagismo
Venda direta de produtos (modalidades várias)
Agroturismo
Atividades ao ar livre, turismo ambiental e didático
Quintas didáticas e sociais ligadas a causas sociais da sociedade civil
Biomassa para energia renovável ou composto
Produção de energia solar ou fotovoltaica
Energia eólica
Outros (p.f. especifique:________________________________________)

GESTÃO
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Quais são, de acordo com a sua experiência, os temas mais importantes a
implementar para melhorar as práticas de gestão dos agricultores?
(Escolha um máximo de 3 respostas e numere de 1=importante a 3=menos
importante)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Administração e contabilidade
Usar os fundos estruturais europeus
Usar as medidas e apoios da Politica Agrícola Comum
Planeamento estratégico e plano de negócios
Relações e comunicação com bancos
Relações e comunicação com seguros
Segurança no trabalho
Estratégias de marketing individuais
Estratégias de marketing de grupo
Outros (p.f. especifique:________________________________________)
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INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO
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Pensa que existe informação e formação relevante, disponível e acessível, para a inovação
da agricultura na sua área de atuação?
Sim
Não
Porquê?_______________________________________________________________
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Que tipo de aprendizagem pensa que é necessário para os jovens agricultores (as) e
novos agricultores? (Escolha um ou mais)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Cursos em centros de formação internos, duração de uma semana
Cursos em centros de formação não internos, ao longo de semanas e meses
Cursos à distância de autoaprendizagem (p.e. via internet)
Videoconferências organizadas por centros de formação
Aprender fazendo, com reuniões e visitas às explorações de demonstração
Combinação de metodologias com aprendizagem em sala e à distância
Outros (p.f. especifique:________________________________________).

Depois de preenchido o questionário pode ser enviado por correio eletrónico digitalizado, ou por
correio normal para:
Alberto Moreira Baptista
Av. Dr. Manuel Cardona, CIFOP / UTAD
5000- 558 Vila Real
Email: abaptist@utad.pt ou tkoehnen@utad.pt

Obrigado pela sua colaboração.
A equipa da UTAD do projeto RURAL/ITER:
Timothy Koehnen
Alberto Baptista
Armando Loureiro

Os dados deste questionário serão mantidos confidenciais. Os dados pessoais não serão
publicados ou divulgados. A política de “proteção de dados pessoais” é baseada no
Regulamento (EC) N° 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho de18 Dezembro 2000.
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