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Resumo:
Este trabalho apresenta um estudo de avaliação da propensão dos proprietários de
parcelas no Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis (AHVL), em mudar o modo
de produção praticado, em geral convencional ou em Produção Integrada, para o Modo
de Produção Biológico (MPB), analisando-se como esta mudança tecnológica pode
fomentar o desenvolvimento e sustentabilidade do regadio. Concomitantemente,
procurou-se avaliar o interesse das empresas de comercialização de produtos produzidos
no Vale do Lis em vender produtos biológicos do AHVL, bem como identificar
constrangimentos e medidas de fomento relativos a esse mercado. A metodologia
aplicada baseou-se em inquéritos aos agricultores e às empresas de comercialização, e
em entrevistas dirigidas a entidades públicas e privadas. A amostra dos agricultores foi
obtida por estratificação por classes de dimensão das explorações, enquanto que a
amostra das empresas de comercialização foi obtida por pesquisa de mercado. Os
resultados obtidos revelaram que 84% dos agricultores não apresentam predisposição
para o MPB e que existe uma relação significativa entre a classe etária, as habilitações
literárias e a predisposição para a mudança, a qual é mais elevada para os agricultores
mais jovens e com um nível de escolaridade mais elevado. O mercado preferencial é o
circuito curto de comercialização e a predisposição para a mudança é mais
impulsionável pelos fatores comercialização e preço. A análise aos resultados dos
inquéritos realizados às empresas de comercialização está ainda em curso e serão
apresentados na presente comunicação.
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