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I SEMINARIO NACIONAL ATERRA 

Políticas globais e estratégias locais para o desenvolvimento rural sustentável 

Realizou-se dia 23 de janeiro, o primeiro Seminário Nacional aTerra, no âmbito do projeto com 
o mesmo nome, promovido pela Fundação Fé e Cooperação (FEC), em parceria com a Empresa 
Municipal Ouremviva, a Associação Casa Velha - Ecologia e Espiritualidade e a ONGD ACTUAR.  

O aTerra – Políticas Globais e Estratégias Locais para o Desenvolvimento Sustentável - é um 
projeto de fortalecimento da sociedade civil na construção de um desenvolvimento 
sustentável, através de uma abordagem territorial de zonas rurais deprimidas (estudo do caso 
do Concelho de Ourém) interligada com uma reflexão a nível global. Atua através da 
capacitação e mobilização de pequenos produtores para estratégias integradas de 
sustentabilidade rural, em articulação com atividades pedagógicas de educação para o 
desenvolvimento sustentável em Escolas Secundárias e Técnico-Profissionais, a formação e 
mobilização de voluntários e a dinamização de Redes Locais para o Desenvolvimento 
Sustentável.  

O I Seminário Nacional, intitulado “Políticas Globais e Estratégias Locais para o 
Desenvolvimento Rural Sustentável”, teve como objetivos: partilhar as atividades e 
resultados do primeiro ano do projeto aTerra; partilhar experiências e projetos dentro dos 
mesmos temas/diferentes territórios; refletir sobre os modelos locais e globais de 
desenvolvimento rural, congregando atores locais, académicos, responsáveis de políticas 
públicas e ativistas. 

Contou com cerca de 90 participantes de variados contextos: atores locais envolvidos no 
aTerra (Diretores das Escolas, alunos e professores, produtores, autarcas locais, voluntários, 
num total de 30 participantes), académicos, investigadores, técnicos e decisores do Gabinete 
de Políticas e Planeamento do Ministério da Agricultura, ONGD, consultores, Associações 
Locais, técnicos de Câmaras Municipais, educadores. 

A presença dos participantes de Ourém contou com o apoio da Câmara Municipal de Ourém, 
que assegurou o seu transporte. As pausas para café, com a marca dos produtos locais, foram 
asseguradas pelo parceiro Ouremviva.  

A sessão de abertura contou com a presença e intervenção da Senhora Diretora Regional de 
Agricultura de Lisboa e Vale do Tejo (Elizete Jardim), do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Ourém (Paulo Fonseca), da Diretora Executiva da FEC (Susana Réfega) e do 
responsável do Programa Cidadania Ativa da Fundação Calouste Gulbenkian (Luís Madureira 
Pires). 

Ao longo do dia foram abordados diversos temas:  

1. Sob o tema "Por um Desenvolvimento Rural inclusivo" foram apresentadas diferentes 
experiências aTerra a acontecer em Ourém, contadas na primeira pessoa pelos vários atores 
envolvidos (União de Freguesias do Olival e Gondemaria, produtores PROVE e Empresa 
Consulai, Escolas - Clube aTerra do Colégio Sagrado Coração de Maria, EBSO - Agrupamento de 
Escolas de Ourém, Escola de Hotelaria de Fátima; voluntários aTerra). Estas experiências foram 
a base da reflexão de Francisco Cordovil (INIAV) sobre agricultura familiar em Portugal. 

http://www.fecongd.org/default.asp
http://www.ouremviva.pt/
http://www.ouremviva.pt/
http://casavelha.org/
http://www.actuar-acd.org/
http://www.projetoaterra.org/
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2. Sob o tema "Políticas Globais e Estratégias Locais - abrindo horizonte a outras experiências", 
foram apresentadas as seguintes experiências: ADREPES (mentores do programa PROVE - 
Promover e Vender), através do Eng. José Diogo; do Projeto Comunidades Participativas, de 
sistematização de práticas significativas, através do seu coordenador Jorge Nunes; e ainda a 
apresentação preliminar do estudo de caso "Semear Portugal, Semear Angola", por Ullrich 
Schiefer do ISCTE/CEA, que nos levou a pensar na pequena agricultura e no desenvolvimento 
rural a partir de outras geografias. 

3. Foram ainda analisados novos paradigmas de desenvolvimento, pensando em modelos de 
produção alternativos, com José Lima Santos (ISA), e em territórios e redes colaborativas, com 
António Covas (Universidade do Algarve). 

4. Por fim, foram apresentados os principais marcos do Ano Internacional da Agricultura 
Familiar (AIAF) e discutidas as formas de potenciar a continuação dos trabalhos em prol da 
promoção da Agricultura Familiar, em Portugal e a nível global, por Laura Lorenzo, do Fórum 
Rural Mundial, e Pedro Teixeira (Diretor-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural) da 
Comissão Executiva da AIAF 2014/ Portugal. 

 

A PARTIR DAS DIFERENTES INTERVENÇÕES E REFLEXÕES, APRESENTAM-SE AS SEGUINTES 

RECOMENDAÇÕES: 

Para uma melhor informação de base e uma gestão do território mais responsável: 

- Valorizar a recolha de dados no terreno, aparentemente consumidora de mais recursos (no 

panorama da recolha de informação com recursos a tecnologias cada vez mais avançadas), 

mas essencial para uma apropriação da realidade e aproximação às pessoas e comunidades, os 

principais protagonistas dos territórios. 

- Dar com urgência forte prioridade a processos de recolha e agregação de informação que 

seja representativa de toda a realidade territorial, relacionando os recursos territoriais locais 

com os agentes associados à sua propriedade e gestão e com os quadros de vida das pessoas, 

reforçando o conhecimento ao serviço de um poder local mais esclarecido e por isso também 

mais forte e competente. 

- Alavancar processos de gestão dos espaços agro-florestais com um apoio decisivo e 

estruturante às Zonas de Intervenção Florestal (unidade base para elaboração de cadastro de 

propriedades, como está previsto no quadro legal respetivo), avaliando caso a caso bloqueios, 

reforçando meios, em paralelo com uma reflexão crítica dos modelos legais e dos 

procedimentos administrativos aplicados. 

Para uma maior participação: 

- Garantir o acesso à informação por parte de toda a população, não dando por assumida a 

comunicação digital e redes sociais que são cada vez mais virtuais. Para conseguir processos 

participativos é necessário estabelecer pontes entre as pessoas e diferentes perspetivas e 

realidades, com conetores e facilitadores humanos (no passado, técnicos de extensão rural!), 

que permitem a roda do desenvolvimento andar, catalisando parcerias e sinergias, abrindo 

espaço à criatividade e às oportunidades. 

http://www.adrepes.pt/index.php?section=1
http://www.comunidadesparticipativas.org/
http://semear.org/
http://www.isa.utl.pt/home/node/413
http://www.projectoquerenca.com/pt/equipa.html#antonio_
http://www.familyfarmingcampaign.net/en/news/2015/01/iyff10-commitment-to-family-farming-continues
http://www.familyfarmingcampaign.net/en/news/2015/01/iyff10-commitment-to-family-farming-continues
http://www.dgadr.mamaot.pt/
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- Dar tempo a processos participativos de consulta, que permitem que o Desenvolvimento 

seja efetivamente liderado pelas Comunidades, e ser consequentes com as consultas feitas. O 

recurso a metodologias participativas (colaborativas) e universidades pode ser um apoio a 

considerar nesta matéria. 

- Garantir formas de acompanhamento técnico dos agricultores não organizados (na 

produção sustentável, na gestão, na comercialização), que vá muito além da informação sobre 

medidas de apoio disponíveis (às quais nunca acederão sem acompanhamento). A 

recuperação do papel de alguns centros de investigação quase parados atualmente mas de 

valor inestimável no passado e uma reorientação dos serviços de aconselhamento aos 

agricultores financiados por meios públicos será uma das vias de garantir este 

acompanhamento, através de uma investigação participativa e aplicada e de uma maior 

abrangência dos beneficiários dos serviços de aconselhamento.  

- Discriminar positivamente esforços e experiências de agregação e organização de micro e 

pequenos produtores, uma realidade muito significativa (em termos sociais, económicos e 

ambientais) em Portugal e no Mundo. 

Para melhores políticas de desenvolvimento sustentável: 

- Dar com urgência forte prioridade a políticas de investigação em modelos de intensificação 

sustentável da produção agro-florestal, para desenvolver conhecimento eco-agrícola 

relevante. 

- Impulsionar a sistematização de boas práticas de articulação de políticas globais e 

estratégias locais, replicando essas práticas noutros territórios (exemplo da iniciativa a nascer 

em Ourém, de aproximação de consumidores coletivos - escolas, ipss - a produtores locais, 

iniciativa já com sucesso em algumas regiões do país) 

- Dentro do contexto da pequena agricultura, impulsionar a continuidade da Comissão 

Executiva da AIAF - 2014, para que possa constituir um Comité Nacional constituído pelos 

diferentes atores a ter em conta e garantir a articulação com o Comité de Segurança Alimentar 

Mundial junto da FAO, onde Portugal já está atualmente representado. 

- Promover uma abordagem integrada e integradora da realidade da política de 

desenvolvimento rural, deslocando o foco principal das medidas sectoriais e horizontais de 

política agrícola para políticas efetivas de desenvolvimento rural adequadas a territórios 

concretos, fazendo convergir diferentes medidas, entre as quais as da política agrícola, em prol 

de estratégias participadas e coerentes de desenvolvimento territorial. 

 

Acreditamos que esta é uma agenda a ter em conta se queremos articular políticas globais e 

estratégias locais que levem a um desenvolvimento mais sustentável e justo, uma excelente 

base de trabalho para o Ano Europeu do Desenvolvimento que agora se inicia. 

29 de Janeiro de 2015   


