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Resumo 

A agricultura social faz parte da economia social e muitas explorações agrícolas ou 

instituições sociais sem fins lucrativos, exercem uma atividade de produção e troca de bens 

e serviços de utilidade social. No entanto, têm surgido também explorações agrícolas 

privadas em que a agricultura social é uma maneira de diversificar as fontes de rendimento, 

prestando um serviço social à comunidade e continuando sujeitas às leis do mercado. 

A implementação de um modelo de gestão da empresa agrícola, que combina a 

prestação de serviços sociais e agricultura, implica a definição antecipada do grupo-alvo e 

do modelo de agricultura social, ajustado à disponibilidade do trabalho agrícola, às 

atividades e acessibilidades, à procura por parte da assistência social e aos sistemas de 

financiamento existentes. Para além de uma adequada gestão da produção agrícola, é 

fundamental um plano de negócios a fim de clarificar as exigências de iniciar uma empresa 

agrícola social e deverá demonstrar a realização de forma eficiente das funções de 

produção agrícola e de cuidados sociais.  

Os principais requisitos pessoais do empresário agrícola são, para além da 

motivação para a agricultura social, empatia, flexibilidade, competências de organização, 

perseverança e bom senso. Na orientação dos participantes, o envolvimento, o respeito e a 

atenção para as potencialidades e limitações específicas de cada participante, são 

essenciais. Quando o trabalho realizado tem um valor económico relevante para a empresa 

agrícola, o participante deve ser remunerado por esse trabalho, muitas vezes através de um 

forte subsídio a essa remuneração. Normalmente, a orientação e apoio de um participante é 

mais dispendiosa do que o valor resultante do trabalho e, portanto, trata-se de um serviço 

social que deve ser pago.  

Quando os participantes necessitam de mais orientação/apoio ou quando o grupo de 

participantes é numeroso, poderão ser necessárias adaptações na exploração agrícola, 

nomeadamente na organização das tarefas, nas ferramentas, instalações e espaços, de 

acordo com as atividades/serviços previstos, os grupos-alvo e a legislação aplicável. São 

exemplos as adaptações a nível da acessibilidade da exploração agrícola, a existência de 

refeitório, quartos e instalações sanitárias e, ainda, a nível da segurança na exploração 

agrícola (máquinas, equipamentos e ferramentas) e nas instalações.  

 

Palavras-chave: adaptações da exploração agrícola, serviços sociais e agricultura, grupos-

alvo. 

 

Abstract 

Farm management and adaptation to implement a model of care and 

agriculture combined. 

Social agriculture is part of the social economy and many farms or non-profit social 

institutions carry out an activity of production and exchange of goods and services of 

social value. However, private farms have also emerged in which social agriculture is a 
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way of diversifying sources of income, providing a social service to the community and 

remaining subject to the market laws. 

The implementation of an agricultural enterprise management model, which 

combines the provision of social services and agriculture, implies the early definition of the 

target group and the social agriculture model, adjusted to the availability of agricultural 

work, activities and accessibility, demand of local social assistance and existing funding 

systems. In addition to proper management of agricultural production, a business plan is 

essential to clarify the requirements of starting a social agricultural enterprise and should 

demonstrate the efficient performance of agricultural production and social care functions. 

The main personal requirements of the agricultural entrepreneur are, in addition to 

the motivation for social agriculture, empathy, flexibility, organizational skills, 

perseverance and common sense. In the orientation of the participants, the involvement, 

respect and attention to the specific potentialities and limitations of each participant are 

essential. When the work carried out has a relevant economic value for the agricultural 

enterprise, the participant must be remunerated for this work, often through a heavy 

subsidy to that remuneration. Usually, the guidance and support of a participant is more 

costly than the value resulting from the work and, therefore, it is a social service that must 

be paid. 

When participants need more guidance/support or when there is a large group of 

participants, adaptations to the farm may be necessary, in particular in the organization of 

tasks, tools, facilities and spaces, according to the expected activities/services, the target 

groups and applicable legislation. Examples are adaptations to the accessibility of the farm, 

the provision of cafeterias, bedrooms and toilets, as well as safety on the farm (machines, 

equipment and tools) and on premises. 

 

Keywords: farm adaptations, social services and agriculture, target groups. 

 

Modelos de agricultura social  

A agricultura social faz parte da economia social e muitas explorações são 

empresas ou cooperativas sociais, sem fins lucrativos que exercem uma atividade de 

produção e troca de bens e de serviços de utilidade social e de interesse geral. No entanto, 

a agricultura social vai mais longe e assume já a forma de empresas privadas, em que a 

agricultura social é uma maneira de diversificar as fontes de rendimento, prestando um 

serviço social à comunidade e continuando sujeitas às leis do mercado (Di Iacovo e 

O‟Connor, 2009). 

A implementação de um modelo de gestão da empresa agrícola, que combina a 

prestação de serviços sociais e agricultura, implica a definição antecipada do grupo-alvo 

(ajustado à disponibilidade do trabalho agrícola, às atividades e acessibilidades da empresa 

agrícola, à procura por parte da assistência social e aos sistemas de financiamento 

existentes) e do modelo de agricultura social. 

O modelo de agricultura social poderá ser um dos seguintes (Hassink et al., 2007; 

Di Iacovo e O‟Connor, 2009; Dessein e Bock, 2010): 

a) Passar o dia 

- Dia de lazer, onde desfrutar e experimentar é mais importante do que fazer atividades 

(orientação de apoio); 

- Atividades focadas em trabalho estruturado que ocupam o dia (orientação de apoio); 

- Atividades reeducativas e terapêuticas que visam a mudança de comportamento 

(orientação de ativação). 

b) Passar 2 dias consecutivos, fim-de-semana ou férias 
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 Os participantes permanecem na exploração agrícola para descontração e lazer durante 

pelo menos dois dias consecutivos, fim-de-semana ou férias escolares com a duração de 

uma ou mais semanas. Durante o dia os participantes podem desfrutar do ambiente ou 

participar nas atividades agrícolas. Nesta situação haverá um maior impacto a nível da 

orientação que será necessária, da gestão da empresa e, ainda, a nível da vida privada do 

empresário agrícola. 

c) Estadia residencial 

 Em alguns casos os participantes vivem e trabalham na exploração agrícola, o que exige 

outras formas de orientação e assume um enorme impacto na dinâmica e gestão da 

empresa. Todas as atividades da vida diária têm de ser consideradas. 

d) Percursos de aprendizagem e treino 

 Atividades de aprendizagem e treino com o objetivo de obter uma melhor oportunidade 

no mercado de trabalho, que são destinadas a pessoas que, por uma razão pessoal, têm 

dificuldade em encontrar um emprego remunerado, mas que o desejam. O objetivo é a 

aprendizagem e treino que facilite essa oportunidade. 

e) Disponibilização da exploração agrícola 

 A empresa agrícola pode optar por não prestar apoio aos participantes e apenas 

disponibilizar as instalações e espaços para as atividades. A orientação, organizada ou 

não pelo agricultor, será prestada por pessoas/entidades externas, embora a acessibilidade 

e segurança da exploração agrícola sejam da responsabilidade do empresário agrícola. 

 

Organização de uma empresa de agricultura social  
Principais requisitos pessoais de um agricultor social 

Este ponto e os seguintes têm por base o Manual para Agricultores em Agricultura 

Social na Holanda (Handbook for Dutch Care Farmers), de Hassink et al. (2007), editado 

pelo Centro Nacional Holandês de Apoio à Agricultura Social (Dutch National Support 

Centre for Agriculture and Care) e de outra bibliografia referida. 

A orientação de participantes com necessidades especiais pode exigir um tipo de 

formação especializada. No entanto, os participantes que normalmente vão para uma 

exploração agrícola não apresentam necessidade de cuidados especializados, o que 

significa que os requisitos de formação profissional são menos relevantes. Muitas vezes, é 

considerado positivo pelos participantes que o agricultor não seja um profissional de ação 

social. Em qualquer caso, todas as explorações agrícolas sociais devem satisfazer os 

requisitos legais de trabalho e segurança. 

A motivação para a agricultura social é um importante ponto de partida, mas os 

agricultores interessados devem apresentar determinadas capacidades, tais como, empatia, 

flexibilidade, talento organizacional e perseverança, que são de importância vital. A 

afinidade e experiência com o grupo-alvo é sempre uma mais-valia para o sucesso do 

projeto. Além destas qualidades básicas, poderá haver necessidade de aconselhamento por 

especialistas, a fim de discutir o programa de cuidados específicos. Não é uma tarefa fácil 

trabalhar com os participantes, uma vez que existe uma interação entre todos os aspetos 

envolvidos e o agricultor social não se pode alhear da sua própria tarefa. Ele deve estar 

atento na forma como lida com o trabalho e também deverá tomar a iniciativa de convidar 

outras pessoas para pensar criticamente com ele. 

A privacidade para o agricultor social, para a sua família e para o participante, 

poderá sugerir algumas decisões, como por exemplo, a construção de uma cantina. A 

necessidade de privacidade é, naturalmente, um aspeto pessoal, mas é aconselhável 

examinar previamente o que significa ter a presença de terceiros na exploração agrícola. 
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Orientação dos participantes 

Na orientação dos participantes, o envolvimento, o respeito e a atenção para as 

potencialidades e limitações específicas de cada participante são essenciais. Uma atitude de 

cuidar e de atenção pessoal é necessária e os participantes devem sentir-se bem-vindos e à 

vontade. O agricultor social e o participante devem cooperar estreitamente e procurar 

soluções para os problemas, reclamações ou críticas. O agricultor social ou orientador deve 

ser capaz de lidar com o confronto e mediar conflitos. A partir de uma situação segura 

(com orientação), os desafios que se deparam a um participante induzem a que ele possa 

aprender coisas novas. 

Poderá ser oportuno conhecer as formas de trabalhar com voluntários e as 

necessidades de formação de colaboradores e voluntários. 

Gestão da produção agrícola e plano empresarial 

A organização de uma exploração agrícola social é diferente de acordo com os 

modelos referidos no ponto 1 e, na fase inicial, as competências de organização, a 

perseverança e o bom senso são qualidades importantes. Para começar é necessário 

garantir os apoios, regular o financiamento, estabelecer contratos e obter as licenças 

necessárias. O agricultor social tem de ter formação e conhecimento prático suficiente para 

gerir o quotidiano da produção agrícola, conhecimentos sobre legislação, gestão 

empresarial, necessidades de investimento e canais de comercialização. Um plano de 

negócios é essencial a fim de clarificar as exigências de iniciar uma empresa agrícola 

social e demonstrar a realização de forma eficiente das funções de produção agrícola e de 

cuidados sociais. Entre outros, os pontos a considerar num plano de negócios são os 

seguintes: análise da empresa; objetivos sociais e económicos e a forma de os concretizar; 

marketing, explicitando a oferta de apoio social, o grupo-alvo de participantes e como 

alcançá-los; os investimentos, por exemplo, em construções, melhoramentos, 

equipamentos e máquinas, veículos de transporte, etc.; o financiamento; e o orçamento de 

exploração anual, que inclua o volume de negócios esperado, o lucro bruto, os custos da 

empresa (permanentes e variáveis) e o lucro líquido. 

Comunicação com o exterior 

Dependendo do grupo-alvo de participantes, existem várias entidades externas com 

as quais é necessário ou desejável contactar, nomeadamente: os participantes e os seus 

familiares, os técnicos de assistência social, as pessoas e organizações de apoio social, bem 

como organizações responsáveis pelos interesses dos participantes, organizações que 

desempenham um papel no financiamento, o estado/decisores políticos, organizações de 

consultoria e, finalmente, vizinhos e agricultores na área.  

Entre outras, algumas sugestões podem ser: a realização de um dia aberto, uma 

excursão para as pessoas e organizações interessadas, uma brochura, um vídeo de 

apresentação, uma palestra, um expositor, uma carta e/ou uma visita a uma instituição de 

apoio, um artigo num jornal ou revista local, um site na internet. 

 

Planeamento e orientação das atividades 

É importante que haja, ao longo do ano, trabalho e atividades suficientes que 

atendam aos objetivos e potencialidades dos participantes e que estes se encaixem nas 

características da exploração agrícola, garantindo a continuidade do serviço social e da 

produção agrícola. Um plano anual estruturado tem de ser organizado e as atividades 

devem ter um impacto positivo no rendimento agrícola. A oferta de atividades na 

exploração agrícola será diferente por mês e por ano. Há que ter em consideração que nem 

sempre é possível trabalhar e fazer atividades agrícolas ao ar livre, por exemplo, em tempo 

de chuva e que os participantes poderão não estar presentes em períodos tais como, fins-               

-de-semana e feriados. 



I Colóquio Nacional de Horticultura Social e Terapêutica 

Actas Portuguesas de Horticultura, n.º 27  120  

Para se ter uma visão suficiente sobre a oferta de trabalho e a quantidade de 

orientação que é necessária, é aconselhável distinguir em primeiro lugar: as atividades que 

os participantes podem realizar durante todo o ano, tais como, alimentação animal, ordenha 

e limpeza; as atividades sazonais, como a sementeira e colheita; e as atividades ocasionais, 

como a manutenção de ferramentas e equipamentos. É aconselhável ter uma perspetiva 

mensal das atividades, o tempo necessário para que os participantes realizem essas 

atividades e o tempo necessário para a orientação dos participantes. Por sector 

(horticultura, exploração animal de vacas, galinhas, etc.) é necessário fazer uma lista das 

atividades que os participantes podem realizar todo o ano e das atividades sazonais e 

ocasionais. A partir dessa lista os interesses e os níveis de trabalho dos participantes são 

combinados com as atividades.  

Atividades adequadas aos participantes 

A diversidade de trabalhos e de atividades é grande e depende do tipo de 

exploração agrícola (horticultura, produção animal, etc.) e as capacidades e potencialidades 

dos participantes são diferentes para cada grupo-alvo. Por outro lado, em algumas 

situações o objetivo é a perceção do espaço e do ambiente e o participante irá realizar 

poucas ou nenhumas atividades e, em outras, um participante pode participar em diversas 

atividades. São exemplos de atividades que podem decorrer durante um dia, para 

participantes com competências restritas: alimentar coelhos; regar plantas; encher 

comedouros; colocar palha nos estábulos. Exemplos de atividades inseridos numa área de 

trabalho, para participantes com mais capacidades: eliminar plantas infestantes, 

sementeiras; colheita manual; colheita de ovos, alimentar os animais; limpar estábulos e 

outras áreas; limpar e acondicionar legumes; trabalhar na loja da exploração agrícola, 

trabalho doméstico; construir móveis de madeira, abrigos para pássaros, etc. Exemplos de 

atividades de capacitação profissional, para os participantes com um nível de capacidade 

relativamente elevado: ordenha; ajudar na movimentação dos animais; ajudar na limpeza 

dos estábulos; cultivo de hortaliças; pesar, classificar e embalar frutos e produtos 

hortícolas; recolher e remover resíduos das podas; manutenção de edifícios e 

equipamentos; vender produtos e relações públicas. 

Embora destinado a programas de horticultura social e terapêutica, em Cunha e 

Mourão (2013) encontram-se informações úteis sobre o desenvolvimento de um programa 

anual de atividades semanais, bem como a descrição das atividades, que incluem: (i) a 

identificação e conhecimento das características e usos de espécies hortícolas, plantas 

aromáticas e medicinais, flores comestíveis e plantas ornamentais; (ii) multiplicação de 

plantas por semente; (iii) multiplicação de plantas por propagação vegetativa;                           

(iv) plantação no local definitivo; (v) preparação de alimentos; (vi) arte com plantas, 

artesanato e hobbies associados às plantas. 

Os participantes com conhecimentos suficientes podem fazer uma contribuição 

substancial para a produção agrícola. A quantidade de trabalho realizado pelos 

participantes, normalmente, é de nenhuma ou de reduzida importância, devido à 

necessidade de orientação e apoio. Quando o trabalho do participante tem um valor 

económico relevante para a exploração agrícola, o participante deve ser remunerado por 

esse trabalho, muitas vezes através de um forte subsídio a essa remuneração. No entanto, a 

experiência indica que, em quase todas as explorações agrícolas com serviço social, a 

orientação e apoio de um participante é mais dispendiosa do que o valor resultante do 

trabalho realizado e, portanto, trata-se de um serviço social que deve ser pago. 

 

Adaptação das atividades, ferramentas e máquinas 

Embora a situação normal na exploração agrícola permaneça a mesma, algumas 

adaptações podem ser necessárias. Por exemplo, para grupos numerosos de participantes, 
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adaptações na organização das tarefas, no local de trabalho, nas ferramentas ou na 

orientação têm de ser previstos. A título de exemplo, numa exploração agrícola de 

produção de frangos, em vez de ter 500 animais num só pavilhão, poderá funcionar melhor 

para os participantes se forem colocadas divisórias que permitam o alojamento de                        

50 frangos em cada sector. Deste modo, será mais fácil organizar as mesmas atividades 

para todos os participantes, que assim poderão ter uma visão global do trabalho completo. 

O guia/orientador pode, por exemplo, treinar e verificar as atividades por sector, 

permitindo uma maior independência dos participantes. Além disso, é mais fácil de gerir a 

divisão do trabalho. 

As adaptações nas atividades exigem do agricultor social e de outros 

guias/orientadores, o seguinte: 

- Capacidade de olhar para os detalhes das atividades, em vez de as considerar como um 

todo. Para uma simples atividade como recolher ovos, o participante realiza as seguintes 

ações: pega num balde para colocar os ovos, abre e fecha o pavilhão, recolhe os ovos que 

se encontram debaixo das galinhas e/ou debaixo das prateleiras, transporta os ovos e 

efetua a sua limpeza e embalamento; 

- Atenção e capacidade de observação de forma a registar as potencialidades dos 

participantes; 

- Pensar criticamente se as adaptações são necessárias e listar as necessárias adaptações às 

máquinas, equipamentos e ferramentas, de acordo com a legislação aplicável, com os 

participantes e com as atividades a realizar; 

- Criatividade para, por exemplo, utilizar etiquetas coloridas, fotografias ou pictogramas, 

de forma a garantir que o alimento a distribuir aos animais seja o adequado, ou que as 

sementes sejam semeadas no local certo; 

- Tempo e possibilidade de realizar experiências no trabalho, em conjunto com os 

participantes. 

Em Mourão e Moura (2013), encontra-se informação útil sobre a adaptação de 

ferramentas de horticultura/jardinagem e outros equipamentos para pessoas com 

dificuldades físicas e, para pessoas idosas, sintetizam-se as alterações que ocorrem com a 

idade, os impactos e as possíveis adaptações em equipamentos e ferramentas de 

horticultura/jardinagem, que contribuem para a continuidade de participação e/ou 

melhoram as condições em que as atividades são realizadas. 

 

Adaptação das instalações e dos espaços da exploração agrícola 

A exploração agrícola poderá não estar automaticamente adequada para a 

agricultura social. Quando os participantes são bastante independentes, normalmente não 

há necessidade de muitas adaptações. No entanto, quando os participantes necessitam de 

mais orientação/apoio ou quando o grupo de participantes é numeroso, poderão ser 

necessárias adaptações nas instalações e espaços, de acordo com as atividades/serviços 

previstos, os grupos-alvo e a legislação aplicável. 

Os seguintes assuntos requerem análise: 

- Para melhorar a acessibilidade da exploração agrícola, deve-se verificar o pavimento do 

pátio, as portas, as soleiras, os interruptores de eletricidade, a altura das bancadas de 

trabalho, etc. Considerando a possibilidade de utilização de estufas, os caminhos entre os 

camalhões ou bancadas podem ser pavimentados e ter uma largura ajustada à passagem 

de cadeiras de rodas; 

- Refeitório. Particularmente quando o número de participantes é numeroso, é importante 

separar o trabalho da privacidade das pessoas, incluindo também os restantes membros da 

família do agricultor social; 
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- Quartos. São necessários quando se incluem estadias dos participantes por períodos de 

várias semanas, fins-de-semana ou férias, ou quando os participantes precisam de ter um 

espaço para descansar. Em pequena escala poderá ser possível adaptar as instalações 

existentes, mas se existir a necessidade de construir, o investimento pode ser grande. 

Dependendo do grupo-alvo, as áreas a desenvolver devem ser adequadas; 

- Instalações sanitárias adaptadas; 

- Segurança na exploração agrícola (ponto 8) e nas instalações; serviço de primeiros 

socorros. 

 

Estratégia para a continuidade da componente social e da produção agrícola  
É importante que o agricultor social evidencie perante os participantes, as 

instituições e as entidades financiadoras, de que a continuidade do serviço social e 

orientação/apoio está assegurada. Continuidade significa, entre outros aspetos, que existe 

orientação/apoio suficiente e adequado, que a exploração agrícola atende a todos os 

requisitos e normas legais aplicáveis, que tem uma situação económica sustentável, e que 

existem atividades alternativas em caso de situações inesperadas na exploração agrícola 

(por exemplo, incêndio ou doenças dos animais). A demonstração da garantia de 

continuidade do apoio social disponível deve incluir a forma como são substituídos os 

orientadores/guias na sua ausência, que poderá ser um membro da família ou outra pessoa, 

que apresente as necessárias competências para essa função. 

Na exploração agrícola a produção e os compromissos comerciais têm de ser 

garantidos, uma vez que a situação económica da empresa é essencial para a continuidade 

da prestação do serviço social. O rendimento total da empresa, incluindo a agricultura e os 

serviços sociais, deve oferecer perspetivas de uma empresa sustentável, o que transmite um 

elevado nível de confiança. O estabelecimento de contratos ou de protocolos de 

colaboração com instituições sociais ou outras, também irá contribuir para a continuidade 

dos serviços sociais na exploração agrícola. 

 

Acessibilidade e transportes  
É importante que a exploração agrícola possua bons acessos para os participantes, 

devendo ser disponibilizadas as informações sobre transportes públicos, horários e trajetos 

por estrada. O tipo de transporte e a responsabilidade do transporte dos participantes 

devem ser claramente definidos, assim como um plano de transporte, de acordo com as 

disponibilidades, o tipo de acesso e as necessidades de cada participante (por exemplo, o 

transporte de cadeiras de rodas). Quando a exploração agrícola tem a responsabilidade do 

transporte e é paga para isso, as questões sobre seguros merecem uma atenção especial. 

 

Segurança na exploração agrícola 

Um participante deve sentir-se seguro e confiante na exploração agrícola social, 

sendo para isso necessária uma adequada atitude de cuidados gerais e de atenção pessoal. 

Só assim se pode alcançar um sentimento de envolvimento, essencial para a aprendizagem 

de coisas novas, para assumir responsabilidades, para trabalhar de forma mais 

independente, para aceitar outras atividades ou simplesmente para desfrutar. 

A segurança técnica e física diz respeito à utilização de instalações, máquinas, 

equipamentos e ferramentas, aplicando-se os seguintes requisitos: 

- O agricultor social indica quando e onde os convidados ou participantes são bem-               

-vindos; 

- Existem diretrizes claras sobre o que é ou não permitido na exploração agrícola e nas 

imediações; 
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- A exploração agrícola dispõe de espaço físico suficiente, com acesso fácil e seguro aos 

espaços e instalações; 

- A exploração agrícola e as imediações satisfazem os requisitos legais de segurança, 

saúde e bem-estar. Isto inclui a elaboração de um inventário e avaliação de riscos e que 

pelo menos um guia/orientador possui habilitações de primeiros socorros; 

- Existe atenção adequada à segurança nos estábulos e em outras instalações; 

- O alojamento dos animais é adequado e de acordo com a legislação em vigor; 

- As ferramentas são confiáveis e estão conforme os requisitos legais; 

- As máquinas, equipamentos e ferramentas perigosas que os participantes utilizam, 

devem atender aos requisitos do inventário e à avaliação de riscos de segurança e 

manutenção; 

- Antes de um participante trabalhar com uma máquina, equipamento ou ferramenta, o 

guia/orientador tem de verificar se este é adequado para esse trabalho. O participante 

tem de receber esclarecimentos e orientações adequadas e suficientes para utilizar, de 

um modo responsável, uma máquina, equipamento ou ferramenta. É assegurado perante 

todos os intervenientes quais as máquinas, equipamentos e ferramentas que o 

participante pode ou não utilizar; 

- Para a condução de tratores e utilização de equipamentos motorizados é necessário que 

os participantes tenham competência legal para esse efeito, nomeadamente carta de 

condução, formação para a utilização de uma motosserra, etc.; 

- As substâncias perigosas e pesticidas têm de ser armazenados de acordo com as normas 

legais, em local inacessível para os participantes; 

- É necessário que haja um plano de evacuação em caso de incêndio; 

- Existe uma gestão adequada sobre os aspetos legais da Higiene e Segurança no 

Trabalho. 
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