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“Apoiar a promoção do conhecimento e das competências, ao nível das explorações agrícolas familiares, da
eficiência energética e do uso de energias renováveis, a economia circular e a autonomia das explorações, a
adaptação/mitigação às alterações climáticas e a gestão eficiente de recursos naturais, como a água, o solo, o
ar e a biodiversidade.”

Parte da missão do CeCAFA n.º 3 do Artigo n.º 3 do Protocolo de Constituição do
Centro de Competências da Agricultura Familiar e Agroecologia
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Enquadramento
Nas últimas décadas, a diminuição
acentuada do número de explorações
agrícolas familiares em Portugal, mais de
metade do número total das explorações
agrícolas com menos de 5 ha desapareceram
entre 1989 e 2019 , e com elas, para além da
produção, desapareceram uma vasta gama
de benefícios sociais e ambientais.
O artigo dá conhecer a Agenda de Investigação e Inovação do Centro de Competências
para a Agricultura Familiar e Agroecologia
– CeCAFA, que define as linhas de trabalho
até ao fim da década com o objectivo central
de fortalecer a Agricultura Familiar e afirmar
o Modelo Agroecológico em Portugal.
As áreas de actuação, definidas aquando
da constituição do CeCAFA, em Dezembro
de 2021, organizam a intervenção em 4
eixos: investigação e inovação; partilha e
transferência de conhecimento e capacitação; avaliação, monitorização e contributos
para as Políticas Públicas; e articulação e
organização entre as partes interessadas
(Governança).
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Para cada um deles foram definidos os objectivos operacionais, medidas de actuação
e as entidades a envolver. Para além disso,
apresenta-se a articulação desta Agenda com
a Agenda para a Inovação para a Agricultura

“Terra Futura”.
A Agenda dá o pontapé de saída para o
trabalho do CeCAFA que será operacionalizada anualmente pela transposição para Plano
de Ação.
O CeCAFA - Centro de Competências para a
Agricultura Familiar e Agroecologia
Foi a 27 de Dezembro que foi homologado pelo Ministério da Agricultura o Protocolo
que cria o Centro de Competências para a
Agricultura Familiar e Agroecologia (CeCAFA),
que tem como missão o desenvolvimento
da Agricultura Familiar e a promoção e
afirmação da Agroecologia em Portugal.
O CeCAFA visa constituir um espaço de
partilha de conhecimentos e de congregação
dos recursos e das competências existentes
nas várias entidades que o compõem, de
forma a reforçar a investigação, a difusão do
conhecimento, a promoção da inovação e a
qualificação dos produtores na valorização
da Agricultura Familiar e da Agroecologia,
contribuindo, assim, para a sustentabilidade
do modelo produtivo, de transformação e de
comercialização.
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Desenvolvimento Local
Entidades fundadoras
CNA Agricultura

Confederação

Nacional

da

DGADR - Direção-Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural
ESAC - Escola Superior Agrária de Coimbra

MARP - Associação das Mulheres Agricultoras e Rurais Portuguesas
BALADI - Federação Nacional de Baldios
AJAP - Associação dos Jovens Agricultores
de Portugal
ACTUAR - Associação para a Cooperação e
o Desenvolvimento
ANIMAR - Associação Portuguesa para o

ESAV - Escola Superior Agrária de Viseu
FMT - Federação Minha Terra
INIAV - Instituto Nacional de Investigação
Agrária e Veterinária
ISA - Instituto Superior de Agronomia
UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro

Gráfico 1 - Cronograma do CeCAFA (Fonte: Apresentação Pública da Agenda para a Inovação do CeCAFA)

Figura 1 - Apresentação Pública da Agenda para a Inovação do CeCAFA
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Agenda de Inovação do CeCAFA
Missão e objectivos
A valorização da agricultura numa visão
sistémica e holística permite articular e
harmonizar objetivos produtivos, com a alimentação e saúde humana, com o ambiente
e economia das famílias.
Esta perspetiva alargada tem sido fortemente reconhecida ao mais alto nível, nomeadamente pela FAO – Organização para a
Agricultura e Alimentação da Nações Unidas
por exemplo com a Década para a Agricultura Familiar (2018-2028), e em iniciativas
nacionais como a “Agenda de Inovação para
a Agricultura 2020-2030” já que foca-se que
apresenta eixos de intervenção num claro
apoio à agroecologia, à agricultura familiar
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e aos circuitos curtos agroalimentares, que
vão de encontro aos domínios de atuação
que constam do protocolo de constituição
do CeCAFA.
A Agenda 22/30 define o trabalho do
CeCAFA até ao fim da presente década
e pretende envolver diversas entidades.
Algumas já constituem o CeCAFA e outras
que são aliadas (e que possam vir a integrar
o centro) no cumprimento da missão e dos
objectivo do Centro e na implementação das
medidas definidas.
Para tal serão envolvidos os Agricultores
e as Agricultoras Familiares e suas organizações, as Cooperativas Agrícolas, o INIAV,
Laboratórios Colaborativos, Instituições de
Ensino Superior e Ensino Profissional, entre
outras.
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As 5 missões do CeCAFA

Contribuir para uma transição justa e inclusiva dos agricultores/as familiares no quadro
do ajustamento inerente ao cumprimento do Pacto Ecológico Europeu e da Estratégia
do Prado ao Prato para um Sistema Alimentar Justo, Saudável e Respeitador do Ambiente.
Promover a afirmação do modelo agroecológico em Portugal, nos seus aspetos ambiental, económico e social e a aposta em circuitos curtos de comercialização e, consequentemente, a sustentabilidade do modelo produtivo, de transformação e de comercialização, a promoção de sistemas alimentares sustentáveis com a salvaguarda da saúde dos
consumidores e dos agricultores/as e o equilíbrio dos ecossistemas agrários.
Apoiar a promoção do conhecimento e das competências, ao nível das explorações agrícolas familiares, da eficiência energética e do uso de energias renováveis, a economia
circular e a autonomia das explorações, a adaptação/mitigação às alterações climáticas e
a gestão eficiente de recursos naturais, como a água, o solo, o ar e a biodiversidade.
Contribuir para o reconhecimento e promoção dos conhecimentos tradicionais agroecológicos, a partir de um diálogo horizontal entre diferentes saberes e conhecimentos
relevantes, que se respeitam e complementam.
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Os 4 eixos de intervenção
De seguida apresentam-se os eixos de intervenção e os objectivos operacionais assim
como as medidas de actuação respectivas.
I.

Investigação e Inovação

No âmbito da Investigação e inovação a
Agenda 22/30 pretende facilitar a integração
de novas tecnologias e técnicas nas explorações agrícolas familiares, que permitam estimular a eficiência energética, a economia circular e a mitigação e adaptação às alterações
climáticas.
A Agricultura Familiar Portuguesa tem património cultural importante no que respeita a
práticas agrícolas, assim pretende-se a identificação das práticas agroecológicas para o
seu reconhecimento e valorização e a preservação e valorização dos serviços dos ecossis-

temas já prestados pela agroecologia e pela
Agricultura Familiar.
Nesta área de aprofundamento e fusão do
conhecimento tradicional e da ciência propõe-se a sistematização e preservação do
conhecimento e diversidade biológica, tecnológica e cultural tradicionalmente transmitida de geração em geração.
Estas intervenções têm como centro a agricultora e o agricultor familiar, sendo que se
pretende o alargamento do seu papel da
produção para o consumo , e aproximando
a transformação, e a valorização do conhecimento da agricultura familiar com abordagens na construção de sistemas alimentares
sustentáveis. Assim, e por fim, pretende-se a
definição de modelos de gestão e organizacionais adaptados à realidade da agricultura
familiar.

I. INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO - Como concretizar ?

Novas tecnologias e técnicas
Estudo e adaptação de práticas e tecnologias inovadoras em Agricultura Familiar (AF) na
construção de sistemas agroalimentares sustentáveis, às escalas local, regional e nacional;
Investigação de novos métodos e tecnologias que facilitem o trabalho nas explorações
agrícolas e permitam um melhor uso dos recursos naturais através das práticas da agroecologia;
Elaboração de propostas para a utilização de fontes de energia renovável;
Valorização dos subprodutos e da economia circular ao nível das explorações familiares;
Identificação e estudo de medidas de facilitação do acesso à terra por AF e seguimento
das Diretrizes Voluntárias sobre a Governança responsável da posse da Terra;
Desenvolvimento e adaptação de ferramentas de apoio à transição digital em explorações de pequena dimensão e agroecológicas.
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I. INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO - Como concretizar ?

Afirmar o modelo Agroecológico
Produção de conhecimento sobre iniciativas de processos de transição agroecológica e seu reconhecimento na AF;

Sistematização e avaliação dos serviços do ecossistema prestados pela agroecologia e
pela AF;
Avaliação de custo-benefício a curto, médio e longo prazo, da transição agroecológica de
agricultores familiares, dos territórios e do País.
Conhecimento Tradicional e Cultural
Pesquisa de práticas e saberes tradicionais que preservam e valorizam a qualidade dos
recursos água e solo, biodiversidade e proteção de património genético vegetal, animal e
da paisagem;
Levantamento e implementação de estratégias de valorização de variedades e espécies
tradicionais de plantas cultivadas.
Sistemas Alimentares Sustentáveis
Desenvolvimento de novos modelos de gestão e implementação de Circuitos Curtos
Agroalimentares baseados em práticas agroecológicas que permitam preservar os produtos agrícolas locais através de mecanismos de diversificação económica (e.g. turismo
rural, turismo gastronómico), salvaguardando a segurança alimentar, o respeito pelo ambiente, a rastreabilidade, a logística, e os novos consumos;
Desenvolvimento de estratégias de promoção dos produtos e serviços da agricultura familiar de âmbito nacional e regional;
Estudo e avaliação de processos transformação e conservação agroalimentar de cariz tradicional e artesanal, que promovam a valorização de recursos, produtos e usos tradicionais, e que diversifiquem fontes de rendimento dos agricultores familiares;
Avaliação da viabilidade e modelos de implementação de pequenas unidades locais de
transformação e processamento de produtos da AF Estudo da valorização da AF relativamente ao seu papel na preservação dos territórios e da paisagem e na redução da desertificação e risco de incêndios florestais.
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II.
Partilha e Transferência de Conhecimento e Capacitação
O envelhecimento da população activa no
sector agrícola, a iliteracia digital associada
e também as escassas infraestruturas a par
da crescente utilização destes meios de comunicação são um problema de relevo para
a Agricultura Familiar. Seja na comunicação
com a tutela e os diversos organismos, com
a investigação e desenvolvimento e na partilha entre agricultores.
Assim, garantir o acesso à informação rigorosa e actualizada é um direito e um desafio
para este modelo de agricultura.
Esta é uma das razões da existência do CeCAFA.
A estratégia da Agenda 22/30 passa pelo estudo e definir metodologias de transferência
de conhecimento e capacitação dos agricultores familiares que melhor se apliquem à realidade, nomeadamente ao nível do modelo
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organizacional e de gestão da exploração e
das novas oportunidades e soluções tecnológicas (eficiência energética, economia circular e adaptação/mitigação às alterações
climáticas), das técnicas e princípios agroecológicos e da sua integração nos processos
produtivos, de transformação e de comercialização, com especial atenção para as gerações mais jovens, da preservação e valorização dos serviços dos ecossistemas prestados
pelas suas explorações e do conhecimento e
diversidade biológica, tecnológica e cultural
tradicional intergeracional, e sem esquecer
as áreas dos sistemas alimentares sustentáveis e da cooperação ao nível.
Também ao nível da cooperação e partilha
pretende-se que não se desenvolva exclusivamente ao nível nacional, mas também ao
nível regional e internacional, com entidades
que se dedicam à investigação, promoção,
divulgação e capacitação dos agricultores/as
familiares no âmbito dos princípios agroecológicos.
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II. PARTILHA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E CAPACITAÇÃO - Como concretizar ?

Trabalho de Campo
Implementação de uma Rede de Centros de Demonstração/Laboratórios Vivos para demonstração de práticas agroecológicas, à escala nacional, para organização de dias de
campo e roteiros temáticos (Peer-to Peer learning).
Internacional
Estabelecimento de Protocolos de colaboração com entidades nacionais e internacionais
que desenvolvem atividades de experimentação e demonstração na área da Agroecologia.
Educação e formação
Realização de ações de demonstração de novos equipamentos e tecnologias adaptados
à pequena AF;
Capacitação dos agricultores familiares e suas associações em técnicas de agroecologia e
sua integração nos diferentes processos ecológicos e agronómicos;
Capacitação dos agricultores familiares sobre a importância do associativismo e da melhoria da gestão/organização produtiva das respetivas explorações;
Desenvolvimento de projetos piloto de ação coletiva, envolvendo agricultores, consumidores, poder local e outros atores na construção de Circuitos Curtos Agroalimentares;
Capacitação de diversos atores (produtores, consumidores, entidades (públicas e privadas) para a promoção e implementação, à escala local/regional, de redes de comercialização direta entre produtores agrícolas-consumidores (CCA);
Desenvolvimento de processos de criação de pequenas unidades locais de transformação
e processamento de produtos da AF;
Divulgação e apoio a processos transformação e conservação agroalimentar de cariz tradicional e artesanal, que promovam a valorização de recursos, produtos e usos tradicionais, e que diversifiquem fontes de rendimento dos agricultores familiares.
Divulgação e sensibilização
Produção de material audiovisual para a divulgação dos vários tipos de contributos da AF
e da Agroecologia para a Sociedade;
Promoção, junto das entidades competentes, da importância do estudo da agroecologia
e da agricultura em diferentes sistemas e níveis de ensino, com vista à criação de vocações
e valorização a AF e da Agroecologia;
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II. PARTILHA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E CAPACITAÇÃO - Como concretizar ?

Divulgação e sensibilização
Organização de seminários, workshops e outros eventos de partilha e transferência de conhecimento em torno de temas relacionados com a Agroecologia, Sistemas Participativos
de Garantia, Transição Alimentar, Alterações Climáticas e Agricultura, Valorização da agrobiodiversidade, destinadas a públicos específicos, em colaboração com entidades locais/
regionais (autarquias, cooperativas agrícolas, Direções Regionais de Agricultura, ADL, …);
Sensibilização de autarquias, IPSS, escolas e outras entidades responsáveis pelo abastecimento de cantinas/refeitórios para as vantagens do abastecimento com base na produção local e venda direta (CCA/Restauração Coletiva);
Sensibilização da população em geral para o papel e valor da AF na construção de sistemas agroalimentares sustentáveis, na segurança alimentar e na preservação dos serviços
de ecossistema;
Reforço da imagem da agricultura e dos agricultores junto dos jovens através da realização de ações de animação nas escolas do ensino básico e secundário destinadas a alunos
e professores;
Promoção da AF enquanto impulsionadora de sistemas alimentares de reconhecido mérito que são a base da “Dieta Mediterrânica”.
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III.
Avaliação, monitorização e contributos para as Políticas Públicas
O trabalho a desenvolver pelo CeCAFA pretende constituir um contributo para a avaliação e monitorização das Políticas Públicas em vigor. Para tal terão de se considerar
procedimentos para a recolha de dados que
permitam uma monitorização da realidade

da agricultura familiar em Portugal e do impacto das políticas públicas. Área de extrema
relevância é a aplicação deste procedimento,
por exemplo pela recolha de dados, que permita a definição do conceito de rendimento
justo para os agricultores/as familiares, através do Mercado, das políticas e das dinâmicas
e programas locais/nacionais.

III. AVALIAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E CONTRIBUTOS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS - Como concretizar ?

Dados
Recolha, sistematização, tratamento e publicação de dados sobre a realidade da agroecologia e da AF em Portugal, através de plataforma colaborativa;
Recolha de dados que permitam uma avaliação da remuneração dos agricultores/as familiares, nas diferentes cadeias de valor e diferentes mercados;
Criação e disponibilização de uma base de dados com a rentabilidade de atividades agrícolas em sistemas de produção agroecológicos;
Criação de base de dados de boas práticas/inovações.
Avaliar e Monitorizar
Avaliação das dinâmicas coletivas em torno da agroecologia e da AF ao nível local, regional e nacional;
Monitorização da transição para a agroecologia.
Formulação de propostas de Política Pública
Formulação de propostas para novas medidas de políticas públicas que promovam o reconhecimento e valorização da AF e da Agroecologia, nomeadamente, dos Circuitos Curtos Agroalimentares na construção de sistemas agroalimentares sustentáveis;
Medidas compensatórias da função da AF nos territórios e seu contributo para contrariar
o abandono dos territórios e o risco de incêndios florestais;
Promoção da criação de seguros mutualistas de cobertura de riscos não cobertos por seguros de colheita ou de cobertura de imparidades.
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IV.
Articulação e Organização entre as
Partes Interessadas (Governança)
Por último, importa garantir uma boa governança de todo o processo quer pela criação
e reforço de dinâmicas coletivas em torno da
agricultura familiar, da agroecologia e dos
sistemas alimentares sustentáveis ao nível
local e nacional, quer pela promoção dos
Circuitos Curtos de Comercialização de pro-
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dutos Agroalimentares baseados em práticas
Agroecológicas, com garantia de qualidade
atestada com base no reconhecimento do
sistema de garantia de qualidade “Sistemas
Participativos de Garantia” (SPG), e com origem no universo da Agricultura Familiar, assim como na construção de sistemas alimentares sustentáveis e sua governança a nível
local, regional e nacional.
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IV. ARTICULAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ENTRE AS PARTES INTERESSADAS - Como concretizar ?

Produção-Consumo
Estudo de modelos de governança e de gestão para abastecimento de cantinas públicas
por produtores locais;
Identificação de processos conducentes à melhoria da eficiência de gestão e implementação de Circuitos Curtos Agroalimentares baseados em práticas agroecológicas e cuja
qualidade seja assegurada pelo Sistema Participativo de Garantia;
Realização de campanhas nacionais de sensibilização para o consumo de produtos da
agricultura familiar.
Investigação, Inovação e Desenvolvimento
Promoção de ecossistemas de conhecimento e inovação através de parcerias com diferentes instituições nacionais e internacionais;
Articulação e desenvolvimento de agendas comuns de investigação e inovação com outros Centros de Competências que sejam relevantes para o desenvolvimento da AF e da
adoção das práticas da agroecologia.
Política Pública e Território
Integração da Agroecologia e da AF nos planos de ordenamento da paisagem;
Apoiar as entidades locais na criação de bio-regiões e outros modelos de desenvolvimento dos territórios.
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Conclusão
O reconhecimento da necessidade de valorizar os agricultores familiares e os múltiplos
papéis que desempenham na sociedade e de
desenvolver políticas económicas, ambientais e sociais para o seu fortalecimento, levou
a um progressivo reconhecimento nacional
e internacional desta condição (ex. Organização das Nações Unidas – 2014 - Ano Internacional da Agricultura Familiar e 2019-2028
como a Década da Agricultura Familiar; contributo para os ODS, para as metas do Acordo
de Paris, assim como dos objectivos da Estratégia do Prado ao Prato).
A par da relevância que têm dado à Agricultura Familiar, as Nações Unidas têm também
promovido a agroecologia, enquanto abordagem integrada e holística ao sistema agrícola e alimentar, que reforça a conectividade
entre o ambiente e a sociedade.
Para tal é preciso inverter o rumo de diminuição acentuada do número de explorações
familiares em Portugal, particularmente das
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de menor dimensão , que se traduz na perda
de uma vasta gama de benefícios acima reconhecido.
A Agenda 22/30 do CeCAFA pretende inverter esta tendência potenciando os rendimentos dos agricultores e relocalizando o consumo e transformação próximo da produção
de rendimento com mais conhecimento, investigação, inovação, tecnologia e partilha.
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