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AGRICULTURA
FAMILIAR

Por umas melhores politicas publicas a favor das
mulheres e os homens do campo e do mar.

Por um sistema
alimentar
sustentável!
DECLARAÇÃO
Mais de 360 organizações dos cinco continentes coordenadas pelo Foro Rural
Mundial conseguiram que em Dezembro de 2011 a Assembleia Geral das Nações
Unidas declarasse por unanimidade 2014 Ano Internacional da Agricultura Familiar,
AIAF-2014
OBJECTIVO
O AIAF-2014 da sociedade civil persegue lograr politicas específicas que favoreçam
o reconhecimento e o desenvolvimento sustentável da Agricultura Familiar.

ALIMENTAR O MUNDO,
RESPEITAR O PLANETA

LIDERADO PELA SOCIEDADE CIVIL
A sociedade civil promove um AIAF-2104 partilhado, integrador e verdadeiramente
efectivo. Uma celebração liderada pelas organizações agrárias dos cinco
continentes. Pela sua vez, os organismos internacionais, sob a liderança da FAO,
organizam um programa oficial com seus próprios objectivos no qual também
participa a sociedade civil como assessor.

www.familyfarmingcampaign.net

NÍVEIS DE INCIDENCIA
> NACIONAL: Comités nacionais de apoio ao AIAF-2014.
> REGIONAL: As federações agrárias lideram o AIAF-2014 em cada continente.
> INTERNACIONAL: O Comité Consultivo Mundial do AIAF-2014 da sociedade
civil.
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A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou 2014
Ano Internacional da Agricultura Familiar. A Agricultura
Familiar é uma forma de garantir a produção agrícola e
silvícola, assim como a pesca, o pastoreio e a agricultura,
gerida e dirigida por uma família que na sua maior parte
depende da mão de obra familiar não assalariada, tanto
de mulheres como de homens. A família e a exploração
estão vinculadas, coevoluem e combinam funções
económicas, ambientais, reprodutivas, sociais e culturais.
Ao falarmos de Agricultura Familiar, também nos
referimos aos pescadores artesanais, pastores,
recolectores, trabalhadores sem terra e a comunidades
indígenas.

> PASTOREIO A produção pecuária extensiva ocupa à
volta de 25% da superfície terrestre do planeta e
produz à volta de 10% de carne para o consumo
humano, de que dependem 20 milhões de famílias de
pastores.

> PESCA ARTESANAL Os meios de subsistência de

357 milhões de pessoas dependem diretamente da
pesca em pequena escala, que emprega mais de 90%
de pescadores de captura do mundo.
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GARANTIR A ALIMENTAÇÃO

70% DOS ALIMENTOS NO MUNDO SÃO PRODUZIDOS POR AGRICULTORES
FAMILIARES
> É a chave para lutar contra a fome e a malnutrição
> As pequenas explorações agrárias são muitas vezes mais produtivas e sustentáveis
pela unidade de terra e energia consumida

GERA BEM ESTAR

40% DAS FAMÍLIAS DO MUNDO DEPENDEM DA AGRICULTURA FAMILIAR
COMO FORMA DE VIDA
> Dos 3.000 milhões de habitantes rurais nos países em desenvolvimento, 2.500
milhões pertencem a famílias dedicadas à agricultura
> Contribui também para estabilizar a população em zonas rurais, a preservar os
valores culturais históricos e a gerar rentabilidade e consumo

COMBATE À POBREZA

PELO MENOS É DUAS VEZES MAIS EFICAZ DO QUE OUTROS SECTORES
PRODUTIVOS NA PREVENÇÃO DA POBREZA
> O crescimento do PIB originado na agricultura é pelo menos duplamente eficaz na
redução da pobreza que o crescimento do PIB gerado em outros setores
> O crescimento agrário e rural também beneficia os pobres das zonas urbanas, pela
abundância e proximidade dos alimentos

PROTEGE A BIODIVERSIDADE

ALBERGA UM GRANDE POTENCIAL DE CONSERVAÇÃO DE VARIEDADES
LOCAIS
> Ao longo da história, utilizámos 7.000 plantas para suprir as necessidades básicas.
Hoje em dia não mais de 150 espécies são cultivadas comercialmente, da quais 30
constituem 90% da ingestão calórica na dieta humana e apenas quatro (arroz, trigo,
milho, batata) representam mais da metade dessa contribuição calórica.
> A Agricultura Familiar, além de ser fonte de agro-diversidade, pode garantir a sua
preservação pelo emprego de variedades de sementes e qualidades de pecuária
autóctones bem adaptadas aos diversos ambientes.

CONTA COM A MULHER PRODUTORA

AS MULHERES SÃO PERTO DE METADE DA MÃO DE OBRA AGRÍCOLA NOS
PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO
> Na maioria dos casos, a mulher cozinha, e coloca a comida na mesa, comercializa os
produtos da quinta e ocupa-se da saúde da família. É ela a primeira educadora dos
seus filhos e a que os dá à luz.
> As mulheres fornecem uma proporção considerável de mão de obra agrícola nos
países em desenvolvimento. A FAO (Organização da ONU para a agricultura e
alimentação) estima 43%, enquanto que a UNIFEM (Fundo de Desenvolvimento das
Nações Unidas para a Mulher calcula entre 60-80%)
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O que é a
Agricultura
Familiar?

