Agro-ecologia em Portugal

O território
São as comunidades os titulares dos territórios que
asseguram, desenvolvem, controlam e reconstroem as
estruturas sociais e da administração das terras e
territórios. Para tal, é fundamental reconhecer as leis,
tradições, costumes, propriedades e instituições, assim
como a autodeterminação dos povos.

A Agricultura Familiar Portuguesa, embora possa ter de
ajustar técnicas, tem por base os princípios da agroecologia:





o respeito pelos recursos naturais;





detentoras do conhecimento tradicional;



entre outros.

adaptação aos ecossistemas;
alternativa à importação massiva de factores de
produção;
suporte da cultura e comunidades locais;
promotora de um património genético vasto, de uma
agrodiversidade única e de uma diversidade alimentar
riquíssima, assente num modelo de comercialização
local;

Por isso, é essencial:
 ampliar o debate sobre agro-ecologia em Portugal;

O conhecimento



trabalhar para o reconhecimento institucional do
modelo;



construir políticas públicas que promovam e capacitem
no sentido de colocar a Agricultura Familiar Portuguesa
a beneficiar da importância que detem, do que
representa e do que já vem fazendo.

Legislação e fontes de informação:

Preservação e transmissão de modos de produção e
conhecimento: educação popular (entre pares), partilha
intergeracional da inovação, pesquisa, culturas, selecção
de gado e raças, sementes e outros.

Lei n.º 26/2013, de 11 de Abril que transpõe a Directiva n.º
128/2009/CE para legislação nacional.
Declaração do Fórum Internacional de Agroecologia, Nyéléni, Mali,
2015
Building, Defending and Strengthening Agroecology—A Global
Struggle for Food Sovereignty por Colin Anderson, Michel Pimbert e
Csilla Kiss.

Agro-ecologia
“Produzir com a natureza”
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Modelo de produção agro-industrial e os
problemas mundiais

Princípios da Agro-ecologia (Nyéléni, Mali, 2015)

Agro-ecologia: A solução necessária
A Agro-ecologia é uma alternativa ao modelo de

O modelo de produção agro-industrial não é a solução
para os problemas que o mundo hoje enfrenta: crises
climáticas,

alimentares,

ambientais

e

de

saúde

pública (má nutrição, obesidade, diabetes).

para estes problemas nada
abonam a favor do ambiente e
comunidades,

demonstrando-se meramente
mercantilistas e causadoras de
impactes sociais, económicos
e
Exemplo
Poluição dos recursos hídricos

ambientais,

agricultura

visa a transformação dos modos de produção e

sendo

a

também

influenciada por estes, uma vez que a actividade agrícola
é indissociável do ambiente.
Alguns exemplos:

Modos de produção agrícola diversos que variam com a
realidade local e a cultura dos povos.

consumo, na via da soberania alimentar dos povos,
pela:

As falsas soluções do sistema

das

produção dominante no mercado - agro-indústria - que

Práticas agrícolas

 Valorização do sistema de produção alimentar local;

Baseadas nos princípios ecológicos: construir a vida no
solo,

reciclagem

de

nutrientes,

gestão

dinâmica

da

biodiversidade e conservação da energia a diversas
escalas. Exemplos: consociação de culturas, práticas

 Criação/fortalecimento das ligações urbano-rurais,
valorizando os seus actores: os camponeses, os

tradicionais, pastoreio e uso de sementes e raças
autóctones.

pastores, os indígenas, os agricultores urbanos, as
As comunidades

mulheres e os jovens;

 Geração e preservação do conhecimento local;
 Promoção da justiça social;
 Estimulação da identidade e da cultura;
 Fortalecimento da vitalidade das economias rurais.

Participação

das

famílias,

comunidades,

colectivos,

organizações e movimentos na construção dos sistemas de
produção local.
A autogestão e minimização do uso de factores de
produção,

obriga

à

solidariedade

económica

e

à

responsabilidade de produção e consumo que se reflecte
em:



Cadeias de distribuição curtas, justas e directas -



Desertificação das zonas rurais;



Monopolização das sementes e raças animais;



Degradação do solo;



Proliferação de doenças e pragas;



Desflorestação;

distribuição do poder, das tarefas, tomadas de decisão



Contaminação de água;

e remuneração.



Destruição da biodiversidade.

relação

transparente

entre

o

consumidor

e

os

produtores e a solidariedade na partilha dos riscos e
benefícios.





Fortalecimento do papel das mulheres e dos jovens: na

Direitos colectivos e acesso a bens comuns - Partilha e
regulação do acesso, evitando conflitos.

