
Para todas as CSA em todo o mundo, onde quer que estejam...

Ativistas e pesquisadores de 40 países diferentes uniram forças para lançar o
primeiro censo mundial sobre Comunidades que Sustentam a Agricultura. O objetivo
da pesquisa é coletar e analisar dados que possam ser usados para apoiar o crescente

movimento global de CSA:

Obtendo dados e informações sobre este incrível movimento de mudança Mapeando a
diversidade das CSA em todo o mundo Identificando características comuns que elas

compartilham

Esta pesquisa está sendo enviada ao maior número possível de iniciativas de CSA em
todo o mundo por meio das CSA e redes nacionais e regionais de CSA que fazem

parte da URGENCI e CSA Brasil.

O movimento CSA é cada vez mais reconhecido como um modelo alternativo ao
sistema alimentar convencional e pelo apoio a transição global para a  agroecologia.

Para desenvolver nosso movimento, precisamos entendê-lo. Precisamos conhece-lo em
profundidade, identificando pontos fortes e pontos a aprimorar com dados e

informações precisas que apoiem nossas estratégias de desenvolvimento.

Precisamos de sua colaboração para aprender e inspirar uns aos outros, para
continuar a crescer e para fornecer informações consistentes sobre o movimento para

outros parceiros e instituições. Sua experiência e colaboração com a pesquisa é
preciosa.

Sugerimos reservar de 15 a 20 minutos para preencher este questionário sobre sua
CSA.

Observação: reconhecemos que há uma grande variedade de modelos CSA em todo o
mundo. No Reino Unido e na América do Norte, por exemplo, a maioria das CSA são
de um único sítio, chácara ou fazenda. Elas podem adquirir produtos ocasionalmente

de outros lugares, mas a maioria dos produtos compartilhados com os membros é
cultivada e produzida em um único local. No entanto, em outros países, como a

França, o modelo mais comum é onde vários sítios complementam a produção de
alimentos para uma única CSA (o que chamamos de "CSA multi-farm" ou “CSA

multi-sítios”).

Aviso importante! Todas as respostas e informações pessoais serão mantidas em
sigilo nos resultados da pesquisa. No final da pesquisa, você terá a possibilidade de
compartilhar seus dados de contato. Você pode optar por não compartilhá-los. Caso

opte por nos fornecer seus dados de contato, você concorda que eles possam ser
usados pelo Grupo de Pesquisa CSA da URGENCI apenas para fins de pesquisa. Eles

serão armazenados em computadores protegidos por senha. Os seus dados pessoais
não serão, em caso algum, divulgados nem utilizados para qualquer outro fim.



Secção A: I - Informações do respondente

A1. Qual o seu papel na sua CSA / AMAP?
Grupo Coração (Organizador)

Agricultor(a)

Outro

Outro
 

A2. Sua CSA / AMAP participou no censo de 2015?

 
Sim

Não

Não sei

Secção B: II - Indentidade da CSA / AMAP

B1. Nome da CSA / AMAP ?
Por favor, sinta-se à vontade para partilhar o endereço do website, se existir um.

 

B2. Como melhor descrever sua CSA?

 
Um único agricultor(a)

Um grupo de agricultores(as)

Algo diferente

Eu não sei

 

B3. Nome do sítio que abastece sua CSA:
Sítio 1



Sítio 2

Sítio 3

Sítio 4

Sítio 5

Sítio 6

Sítio 7

Sítio 8

Sítio 9

Sítio 10

Outros sítios/fazendas

B4. Em que pais sua CSA / AMAP está localizada?
 

B5.  Qual é o CEP do endereço (cidade, comunidade, etc) da sua CSA?
 



B6. Os membros da sua CSA estão em sua maioria localizados em que
tipo de área?

 
Rural

Suburbano (Periferias)

Urbano

Não tenho certeza

Outro

Outro
 

B7. Em que ano sua CSA se estabeleceu?

B8. Quem teve originalmente a ideia de criar a CSA /AMAP?

 
Produtor

Consumidores

Ambos

Outra

Outra
 

B9. Qual o status legal da sua CSA?
Organização sem fins lucrativos

Cooperativa

Grupo Informal

Fundação

Negócios Registrados



Outro

Outro
 

B10. Quantas cotas são atualmente distribuídas semanalmente em sua
CSA?

Contar todos os tipos de cotas, independentemente do tamanho. Por favor, indique apenas um número. Introduza o número exato ou uma
aproximação, ou "0" se não souber.

 

B11. Você tem uma estimativa de quantas pessoas (indivíduos) sua CSA
abastece?

Por exemplo, se sua CSA tem 24 cotas, e a média do tamanho das famílias é de 3 pessoas, então você pode escrever 72 consumidores (co-
agricultores/co-produtores).

Secção C: III - Produção

C1. Que tipo de alimentos são fornecidos na sua CSA / AMAP?
Escolha todos os que se apliquem.

Frutas

Vegetais / Hortaliças

Carne

Lacticinios

Ovos

Pão

Mel

Ervas e condimentos

Óleo

Peixe e frutos do mar



Outros (por favor descreva)

Outros (por favor descreva)
 

C2. Quantas cotas / quintas fazem parte de sua CSA?

 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mais de 10 quintas

C3. Entre os sítios de produção de alimentos de sua CSA, quantos são
geridos por mulheres?
 

C4. A produção de alimentos de sua CSA / AMAP é certificada de alguma
das seguintes formas?

Orgânico

Biodinâmico

SPG (Sistema Participativo de Garantia)

Sem certificação



Outro

Outro
 

C5. As explorações agrícolas da sua parceria são certificadas sob algum
dos seguintes esquemas?

Orgânica
Biodinâmic

a

SPG
(Sistema

Participativo
de Garantia)

Toda produção

Parte da produção

Nenhuma produção

Eu não sei

C6. Quais são os princípios orientadores do seu CSA?
Orgânica

Biodinâmica

Permacultura

Regenerativa

Agroecológica

Não sei responder

Outro

Outro
 

C7. O(s) produtor(es) / agricultor(es) da sua CSA utiliza(m) alguma das
técnicas agrícolas listadas abaixo ?

Cultivo Mínimo

Plantio Direto

Adubação verde

Agrofloresta (Sistemas Agroflorestais)

Minimização de compactação



Produção própria de composto

Composto sem turfa

Reutilizáveis ou degradáveis / cobertura vegetal natural (mulching)

Controle não químico de ervas daninhas (sem agrotóxicos)

Gestão não química (biológica) de pragas

Variedades de culivos resistentes a doenças

Uso sustentável da água

Armazenamento de água

Banco de sementes

Compra a uma pequena empresa de sementes éticas

Evitar Organismos Geneticamente Modificados (Transgênicos)

Nenhuma das anteriores

Não temos produção de vegetais em nossa CSA

Não sei

Secção D: IV - Distribuição

D1. Que métodos de distribuição são usados para a produção de
alimentos?

Selecione todas que se aplicam.

Entregas em horários fixos na semana, onde os membros retiram suas cotas

Entregas em pontos onde os membros podem retirar as suas cotas a qualquer momento (Depósitos de
CSA, Pontos de Convivência, etc)

Entregas à domicílio

Membros retiram as cotas no próprio sítio (pré-separadas pelos agricultores)

Membros recolhem do sítio (separadas pelos próprios membros da CSA)

Auto-colheita (os próprios membros podem colher)

Entrega em locais de trabalho, instituições, ou locais comunitários

Outros

Outros
 



D2. Em quantas semanas durante o ano ocorre a distribuição das cotas de
alimentos de sua CSA?
 

D3. A sua CSA apoia algum tipo de ação social?
Escala deslizante (diferentes valores baseados no salário de cada membro)

"Passar o chapéu" (lances)

Valores menores ou cotas gratuítas para pessoas de baixa renda ou desempregadas

Cota-trabalho (valores menores ou gratuidade da cota para voluntários no trabalho na CSA)

Vales subsidiados para locais de trabalho ou instituições governamentais

Doação de alimentos para sopas e cozinhas comunitárias, obras de caridade

Integração com migrantes

Entregas a lares de pessoas em vulnerabilidade social

Cooperação com projetos sociais

Planos de pagamento flexíveis

Nenhum

Outro

Outro
 

Secção E: V - Parcerias

E1. Que tipo de acordo a CSA / AMAP tem entre produtor e consumidor?
Contrato escrito

Acordo verbal

Sem acordos



Outro

Outro
 

E2. Qual é o período mínimo que um membro deve fazer parte da CSA?

 
Por uma semana

Por um mês

Por uma estação

Por um ano

Não aplicável

Eu não sei

Outro

Outro
 

E3. Como os membros se involvem com a CSA / AMAP?
Slecione todas que se apliquem.

Auxiliam na produção

Auxiliam na distribuição

Administração/organização

Tomada de decisões

Dias abertos/eventos sociais

Investindo na quinta

Apenas compram

Ao co-propriedade da quinta

Promover a CSA / AMAP com ações de comunicação, rodas de conversa, reuniões ou em redes sociais

Não sei



Outros

Outros
 

E4. Qual é a situação atual das novas adesões à sua CSA / AMAP?
Estamos à procura de mais membros

Temos membros suficientes

Temos uma lista de espera

Eu não sei

Outro

Outro
 

E5. Quem está organizando e gerindo sua CSA / AMAP?

 
Membros

Produtores

Produtores e membros em conjunto

Outro

Eu não sei

 



E6. Como melhor descrever o distribuição de gênero na gestão de sua
iniciativa de CSA?

 
A maioria são mulheres na gestão da iniciativa

A maioria são homens na gestão da iniciativa

A CSA tem em sua gestão mulheres e homens de maneira igualitária

Eu não sei

Eu não quero responder

E7. Quem define os valores/salários/entradas/quantias pagas aos
agricultores?

 
O(s) próprio(s) agricultor(es)

O(s) agricultor(es) e os membros em conjunto

Os próprios membros da CSA

Outro

Outro
 

E8. Que princípios centrais da CSA são atualmente implementados na
sua iniciativa?

Sim Não Não sei

Parceria direta

Partilha de riscos

Partilha de responsabilidades e atividades no sítio/chácara/fazenda

Partilha dos beneficios da produção agrícola



E9. Como sua CSA mudou desde o começo da pandemia de COVID-19
em termos de número de cotas?

 
Decresceu

Decresceu e depois aumentou

Não houveram mudanças

Aumentou

Aumentou e depois decresceu

Eu não sei

Outro

Outro
 

Secção F: VI - Rede

F1. Sua CSA / AMAP faz parte de alguma rede ou organizações
relacionadas?

URGENCI (Rede Internacional de CSA)

Rede Nacional de CSA / AMAP's

Rede Local/Regional de CSA / AMAP

Eu não sei

Nenhuma

Outros

Outros
 



Secção G: VII - Terra

G1. Quem é o proprietário da terra onde é feita a produção para a CSA /
AMAP?

Se for membro de um CSA multi-fazenda, escreva nas caixas o número de quintas do seu CSA / AMAP que se enquadram em cada categoria. Por
exemplo, 3 explorações agrícolas estão envolvidas no seu CSA, 2 delas são alugadas pelos produtores, uma outra é propriedade do produtor.

Assinalará "Propriedade do produtor" e adicionará "1" na caixa, e depois assinalará "Alugado pelo produtor" e adicionará 2 na caixa.

Propriedade do agricultor

Comentário
 

Propriedade da CSA

Comentário
 

Arrendado pelo agricultor

Comentário
 

Arrendado pela CSA

Comentário
 

Eu não sei

Comentário
 

Outro

Outro
 



G2.

Qual é a área total do(s) sítios(s) de produção de alimentos da CSA,
em hectares? Qual a área total de uso dos produtos comercializados
por meio das parcerias da CSA, em hectares? [explicação: 1 ha =
10.000 m2]

Área total cultivada no sítio? (em hectares - ha)
Se a fazenda estiver ofertando 100% de sua produção por meio da CSA, as respostas serão as mesmas para ambas as perguntas. Se houver vários

sítios de produção em sua CSA, você poderá responder para até 3 sítios diferentes.

Se não souber responder, você pode pular para a próxima questão.

Sítio 1

Sítio 2

Sítio 3

G3.

Qual é a área total do(s) sítios(s) de produção de alimentos da CSA,
em hectares? Qual a área total de uso dos produtos comercializados
por meio das parcerias da CSA, em hectares? [explicação: 1 ha =
10.000 m2]

Área total em uso para cultivo de alimentos comercializados em
parceria com a CSA? (em hectares - ha)

Se a fazenda estiver ofertando 100% de sua produção por meio da CSA, as respostas serão as mesmas para ambas as perguntas. Se houver vários
sítios de produção em sua CSA, você poderá responder para até 3 sítios diferentes.

Se não souber responder, você pode pular para a próxima questão.

Sítio 1

Sítio 2

Sítio 3

Secção H: VIII - Trabalho

H1. Quem trabalha no local de cultivo de alimentos?
Escolhemos focar nos sítios de cultivo de hortaliças para tornar a pesquisa mais fácil de entender e os resultados mais fáceis de interpretar. Além

disso, o cultivo de hortaliças é de longe a atividade agrícola mais representada na CSA. Verifique todas as questões aplicáveis.

Agricultor/Produtor Rural

Membros da família dos agricultores

Colectivo de agricultores

Trabalhadores sazonais

Trabalhadores migrantes

Trabalhadores em tempo integral



Trabalhadores em meio-período

Membros da CSA / AMAP

Outros voluntários

Wwoofers

Pessoas em situação de exclusão social

Não se aplica (Não há cultivo de hortaliças atualmente na CSA)

Eu não sei

Outros

Outros
 

H2. Qual é o vínculo empregatício do(s) agricultor(es)? Por favor, escreva
o número de produtores em cada categoria.

Exemplo: se, na sua CSA, o agricultor for empregado diretamente pela CSA, mas 2 outros produtores (um queijeiro e um produtor de carne, por
exemplo) forem autônomos, você marcará as 2 primeiras linhas e adicionará "2" em a caixa para "Autônomo" e "1" na caixa para "Empregado

pela CSA". Aqui "Emprego" deve ser entendido como um contrato de trabalho.

Autônomo

Comentário
 

Empregado pela CSA

Comentário
 

Eu não sei

Comentário
 

Outro

Outro
 



H3. Sua CSA / AMAP gerou novos empregos?
Se sim, por favor, escreva em "comentários" quantos empregados e em que atuações.

 
Sim

Não

Eu não tenho certeza

 

H4. Qual a representação da CSA / AMAP no rendimento?
Esta pergunta refere-se ao produtor principal em seu CSA. Selecione uma porcentagem que represente a parte de sua CSA na receita de seu

agricultor.

 
0-24%

25-50%

51-75%

76-99%

100%

Eu não sei

H5. Se o rendimento não é exclusivo da CSA / AMAP, que outras fontes
de rendimento existem?

Subsídio do Governo

Doações privadas

Vendas a restaurantes

Loja do Produtor / Vendas na área de cultivo

Feira/Mercados Locais

Atacado

Programas de Aquisição de Alimentos (Escolas, universidades, casas de cuidados ou hospitais) -
(Licitações Públicas)

Não há outra entrada financeira além da CSA

Eu não sei



Outros

Outros
 

H6. Como é mantida uma remuneração justa aos agricultores/produtores
rurais?

Se você não sabe ou não que responder a essa questão, você pode ir para a próxima questão sem responder a esta.

 

Secção I: IX - Questões finais

I1. Se você aceita ser contatado para questões futuras, entrevistas ou
projetos de pesquisa, por favor, insira seu endereço de email abaixo.

Essas informações não serão compartilhadas com terceiros.

 

I2. Por favor, nos deixe saber se nós (URGENCI, rede internacional de
CSA) pode fazer algo para lhe ajudar:

Melhorar a comunicação no movimento

Aumentar a visibilidade do movimento

Engajamento com políticas públicas relacionadas a alimentação

Implementar novos projetos internacionais

Prover treinamentos em soft skills, incluindo comunicação

Prover treinamento para construção de redes

Prover treinamento para governança

Prover treinamento para finanças

Prover treinamento para mulheres (empoderamento feminino)

Prover treinamento para tecnologias da informação

Prover treinamento em inclusão social



Prover treinamento em construções de comunidades

Nenhuma

Outro

Outro
 

Obrigado pela paciênca e pelas respostas preciosas !

Se tiver algumas questões para o grupo de pesquisa, por favor, sinta-se livre de
escrever  para o Grupo de Pesquisa @ contact@urgenci.net
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