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Concentração da população no litoral português

Densidade populacional (Nº hab/Km2)

População residente (n-º habitantes)
Mais de 100 000
Até 100 000
Até 50 000

Alta
Baixa
Distância à costa - 25km
Distância à costa - 50km

 A desvalorização do sector primário como veículo de crescimento
económico, e a falta de oportunidades de emprego contribuíram
para o abandono e perda de competitividade do mundo rural;
 Um mundo cada vez mais urbanizado não deixa de confiar às áreas
rurais a produção de bens e serviços essenciais, tais como os
alimentos ou os serviços ambientais;
 A urgência de revitalizar os territórios rurais, os quais perderam
muito da sua atividade por força da transição para uma agricultura
mais competitiva e assente no conhecimento e na inovação;

 A valorização e promoção da atividade agrícola nos territórios
rurais deve contar com as comunidades que persistem nos
territórios, mas também com as gerações mais jovens e com
aqueles que procuram no conhecimento as soluções para uma
agricultura competitiva nos mercados internacionais;
 Os municípios têm um papel determinante na valorização dos
territórios e na promoção dos recursos locais, em harmonia com
as comunidades residentes, com vista à promoção do seu bemestar;
 O papel das instituições de ensino superior na produção e
transferência de conhecimento, na inovação, e no apoio ao
desenvolvimento de soluções para a qualificação dos territórios
rurais;

● GLOBALIZAÇÃO
Um mundo mais interconectado  ampla competição económica e mudança na forma
como aprendemos, descobrimos ou inovamos. O impacto das mudanças é cada vez
mais rápido

● DEMOGRAFIA
A opção pela cidade, o envelhecimento da população, as mudanças na família e normas
sociais – muda o que esperamos e podemos fazer em educação, investigação e inovação
● TECNOLOGIA EM ACELERAÇÃO
Há apenas 35 anos chegaram os editores de texto. Agora, a edição genética. Cada
invenção surge cada vez mais rápida, desafiando a sociedade e a economia, mas
também a maneira como pensamos a educação, a ciência e a dinâmica das empresas

The Knowledge Future:
Intelligent policy choices for Europe 2050 (2015)

Current status of the control variables for seven of the planetary boundaries

Will Steffen et al. Science 2015;347:1259855

Atmospheric concentration
The global CO2 concentration increased from ~277ppm in 1750 to 405ppm in 2017 (up 46%)
2016 was the first full year with concentration above 400ppm

Globally averaged surface atmospheric CO2 concentration. Data from: NOAA-ESRL after 1980;
the Scripps Institution of Oceanography before 1980 (harmonised to recent data by adding 0.542ppm)
Source: NOAA-ESRL; Scripps Institution of Oceanography; Le Quéré et al 2018; Global Carbon Budget 2018

PARCERIAS PARA A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES E TERRITÓRIOS

Parcerias para a promoção da sustentabilidade ambiental, das
comunidades, e da economia dos territórios, com base numa visão
construída de forma participada e colaborativa, identificando um
conjunto de ações que permitem atingir objectivos, respetivos
indicadores, metas e avaliação dos impactos
Tudo o que precisamos para a nossa sobrevivência e bem-estar
depende, direta ou indiretamente, do ambiente natural; apostar na
sustentabilidade é pois criar e manter as condições em que Homem e
Natureza podem existir em harmonia, satisfazendo todas as
necessidades económicas e sociais das atuais e futuras gerações

Queremos um território sustentável. Um caminho necessário porque
consumimos mais recursos do que aqueles de que dispomos,
produzimos mais resíduos do que aqueles que o meio ambiente
suporta, perdemos biodiversidade, e redistribuímos de forma cada vez
mais desigual os benefícios dos recursos planetários.
A sustentabilidade é a internalização de todos os impactos do
processo produtivo e de consumo. Dito de forma simples, a
sustentabilidade é o caminho que nos permite ser felizes utilizando
apenas o que necessitamos sem comprometer a felicidade dos outros.

QUALIFICAR O ESPAÇO PÚBLICO

Planear um território inteligente, ao serviço das pessoas. Planeamento ecológico dos
usos, reabilitação energética, inovação social e tecnológica, rede de informação e
sinalética, partilha de projetos e programas, limpeza das ruas
Construir (renovar) edifícios sustentáveis, com critérios específicos de certificação,
melhorando a eficiência energética
Promover a eficiência energética e energia renovável nos edifícios e iluminação
pública
Desenvolver/Criar áreas de parque e lazer
Organizar ruas para as pessoas, e caminhos seguros e atrativos para circular em
bicicleta
Elaborar planos integrados de valorização ecológica das aldeias, vilas e cidades

REDUZIR OS GEE E A DEPENDÊNCIA DOS COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS

Fomentar o uso de transporte público e a partilha

Otimizar e eletrificar a frota automóvel
Fomentar energias limpas e renováveis

Apoiar abordagens inovadoras para a produção e distribuição de
energia
Educar para a eficiência energética

PROMOVER A GESTÃO FLORESTAL, A BIODIVERSIDADE E USO SUSTENTÁVEL DOS
RECURSOS NATURAIS
Conhecer e proteger a biodiversidade. Programas de conservação da natureza. Promover a
biodiversidade no seio das organizações
Enriquecer a floresta, contribuindo para a reflorestação (espécies arbóreas nativas).
Fomentar a gestão ecológica dos solos, participando em ações ambientais desenhadas para
controlar (e remover se aplicável) as espécies de plantas invasoras, favorecendo a plantação com
espécies nativas.
Reduzir e recuperar resíduos
Organizar eventos de desperdício zero e eco-responsabilidade
Reduzir o consumo de água e gestão eficiente da água da chuva
Implantar sensores e equipamento de rega, paisagens de baixo desperdício de água e criar
infraestruturas para concentrar água para áreas permeáveis
Promover paisagens amigas de uma gestão eficiente da água
Interditar a construção em leitos de cheia e áreas de drenagem

SALVAGUARDAR A IDENTIDADE E O PATRIMÓNIO

Proteger, restaurar e beneficiar o património e a herança/memória local
Apoiar a cultura local
Fomentar o intercâmbio e a organização conjunta de exposições
Criar infraestrutura de dados abertos
Promover a ciência-cidadã

QUALIDADE DE VIDA; BEM-ESTAR COMUNITÁRIO E SOCIAL
Promover a saúde e a educação comunitária
Educar para o património
Garantir segurança e saúde pública

Assegurar serviços públicos de proximidade
Acesso à habitação; tornar os edifícios públicos acessíveis a todos
Combater o desperdício, em especial de alimentos

Fomentar a atividade física estabelecendo medidas e políticas relevantes
Apoiar o acesso a alimentação saudável e agricultura familiar
Promover a educação de qualidade, e inclusiva para todos ao longo da vida

Garantir habitação digna para todos, saneamento,
Promover o emprego estável e com qualidade,
Erradicar a pobreza
Promover a qualidade do ar e a qualidade da água

PROMOVER A TRANSIÇÃO PARA UMA ECONOMIA VERDE, CIRCULAR E RESPONSÁVEL

Integrar os princípios da economia circular nas práticas das organizações
Apoiar a sustentabilidade nas empresas
Adoptar uma política socialmente responsável e escolher fornecedores que respeitam
as práticas do desenvolvimento sustentável
Apoiar a produção alimentar local e os mercados de produtores locais
Apoiar o desenvolvimento de uma economia social e solidária, em particular
aumentando os serviços e produtos destas entidades por parte das organizações
Implementar pelo menos um projeto
Fomentar a atividade económica e a capacidade para gerar emprego

Apostar na nova economia (conhecimento, criatividade, inovação), internalizar custos
ambientais, economia de baixo carbono, turismo sustentável, colaboração públicoprivada, emprego verde

GOVERNAR BEM
Gerir bem os recursos (humanos, financeiros, materiais e naturais),
Incentivar uma coordenação interna e transversal,

Promover a transparência (open data, observatórios, indicadores) e a comunicação
Educar para a sustentabilidade
Apoiar o voluntariado e o trabalho em rede

UMA AGENDA PARA A VALORIZAÇÃO ATIVA E COERENTE DOS RECURSOS NATURAIS
A promoção da natureza, na valorização das áreas protegidas, das paisagens e da biodiversidade,
privilegiando as espécies autóctones, e incentivando a gestão e controlo de espécies exóticas.
A aposta no conhecimento e na valorização dos serviços dos ecossistemas no quadro das políticas
públicas locais e regionais.

O reforço sistemático no conhecimento, na preservação e valorização dos recursos genéticos
endógenos, e na implementação de sistemas de mapeamento, monitorização remota e gestão
integrada dos recursos naturais;
A eleição da biodiversidade em espaço urbano, valorizando os contextos e a conectividade
ecológica, os corredores verdes, os parques agro-ecológicos municipais ou intermunicipais, e as
quintas pedagógicas;
A reabilitação ecológica dos ecossistemas naturais e seminaturais, com destaque para a
implementação de um programa para a revitalização e valorização dos rios, em especial os rios
de montanha, das suas paisagens e das atividades económicas sustentáveis que se possam
associar;

PLANOS DE AÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE DOS TERRITÓRIOS
Abordagens integradas para preparar a resposta às alterações climáticas e planear a
resiliência dos territórios e das comunidades, fomentando uma economia apoiada
no conhecimento e na inovação, promovendo emprego, educação, equidade social
e qualidade de vida
Um caminho para um futuro com menos incêndios e menos riscos, uma economia
verde, circular e descarbonizada. O cumprimento da Agenda 2030

O FUTURO
A agricultura continuará a ser muito diversificada, muito dependente do que possa vir
a ser o acesso à terra mas desejavelmente pensada numa lógica de ordenamento
territorial (zonagem agro-ecológica) que antecipe os efeitos provenientes das
alterações climáticas como as prevemos atualmente, que permita as melhores
decisões estratégicas;
Nesta organização, deverá ser tida em conta a agricultura de pequena dimensão e
poderá haver lugar ao desenvolvimento de sistemas produtivos mais disruptivos, em
ambiente urbano ou “debaixo de tecto”, devendo acontecer uma melhor organização
da produção em explorações de média e pequena dimensão para uma maior
competitividade junto dos circuitos de comercialização;
A economia circular e o aprovisionamento de cadeias curtas, ou de maior dimensão
sempre que eficientes, deverão ser observados pela logística e distribuição dos bens
alimentares;
A ciência e a tecnologia são indispensáveis ao progresso agrícola/agroalimentar,
procurando resolver os problemas atuais com soluções que sejam comunicadas de
forma clara e transparente e que vão de encontro aos valores partilhados pelos
consumidores;

O progresso tecnológico carece de maior transparência para que o conhecimento seja
utilizado de forma eficaz gerando uma maior eficiência de recursos, dentro dos quais a
água e as novas fontes de energia têm um papel central. O acesso a bases de dados
relevantes para a agricultura deve ser livre;
A agricultura sustentável terá um processo evolutivo indissociável do capital natural,
uma vez que deverá procurar e/ou replicar “nature based solutions” e definir métricas
de sustentabilidade tangíveis e perceptíveis pelos públicos mais diversos pois será uma
atividade cada vez mais escrutinada que tem de atualizar a sua narrativa;

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO

• Criar valor a partir da terra – produção primária sustentável
• “Circularidade” e gestão eficiente de recursos dos sistemas alimentares (em
especial solo, água, biodiversidade)
• Reforçar a resiliência dos sistemas agroalimentares
• Abordagens ecológicas integradas; da estrutura familiar à paisagem (promover
serviços dos ecossistemas baseados na biodiversidade)

INOVAÇÃO EM SISTEMAS AGRO-ALIMENTARES
• Segurança alimentar - o comportamento do consumidor e as escolhas
alimentares
• Produto desenvolvido de forma personalizada
• Abordagem interdisciplinar à inovação de produtos;
• Comportamento do consumidor no que diz respeito à inovação no sector
• Inovação tecnológica no desenho do produto (qualidade alimentar,
cadeias, tecnologias, design, imagem do consumidor)
• Inovação sistémica na produção alimentar (processamento e embalagem
do produto, , microbiologia, design conceptual)
• Aspectos nutricionais alimentares – alimento funcionais
• Inovação e gestão da qualidade alimentar
• Legislação e inovação alimentar

Precisamos de políticas públicas que contemplem:
Uma atuação prioritária ao nível do território, abrangendo todas as explorações,
dada a inter-relação que nelas se verifica entre os diferentes tipos de explorações
e entre estas e os outros sectores de atividade. Só a esta escala é possível
rentabilizar os necessários investimentos a fazer em investigação aplicada, motor
da transformação tecnológica da agricultura familiar, bem como as ações que
possibilitem assegurar, de forma consistente, a sustentabilidade das explorações
e, por essa via, o próprio ordenamento do território.
instituições de Investigação e Desenvolvimento que ofereçam novas técnicas e
práticas adequadas aos diferentes tipos de explorações presentes no território,
que sejam indutoras de ganhos de produtividade e de valorização acrescida e
sustentada dos produtos e serviços dos territórios, bem como da melhoria das
condições sociais da produção e do bem-estar dos agricultores e das suas famílias.

Instituições, com escala e diferentes formas organizativas, nomeadamente

cooperativas e organizações de produtores, mas também outras, que sejam
capazes de organizar e promover o apoio e a difusão do conhecimento técnico, a
orientação para o mercado, a transformação e valorização dos produtos e a sua
comercialização competitiva.
Um sistema de financiamento público, estável e plurianual, regularmente avaliado
em função dos objetivos e resultados obtidos, quer para ações de investigação e
desenvolvimento que respondam às necessidades da agricultura familiar e dos

seus territórios, quer para as instituições que executem o enquadramento técnico
e a difusão do conhecimento junto das explorações agrícolas familiares.

Medidas de apoio público ao investimento às explorações agrícolas e às suas
organizações de enquadramento, com vista à valorização e promoção dos seus
produtos e serviços, adequadas à diversidade das suas características e que
facilitem a adoção de inovação e a redução de custos de contexto.
Medidas de apoio para a organização do mercado de proximidade para os produtos
e serviços oriundos da agricultura familiar desses territórios.

Um modelo de organização e governança territorial, assente nos princípios da
legitimidade, da democracia e da cidadania, que possibilite a convergência e
mobilização do conjunto de instituições e atores locais, públicos e privados, para
objetivos comuns que mantenham a viabilidade da sociedade, assegurem a sua

sobrevivência e desenvolvimento de longo prazo.

We selected 10 Natural Parks in Portugal, and we will use two approaches:
- Observational approach. These 10 natural areas form a nice aridity gradient. With three replicate plots
per park, this "space for time" approach will help us to observationally investigate how changes in aridity
might be linked to changes in the capacity of these systems emit (or uptake) greenhouse gases to the
atmosphere.
- Field-based manipulative approach. In each plot, we will install one 1.2x1.2m rainshelter (to decrease
rainfall), one open-top chamber (to increase temperature), and one combination of both (to more
realistic precipitation + temperature change scenario). Together with the controls, that makes 120
climate manipulation structures across Portugal.

And we will measure and monitor potential drivers of that exchange:
- Photosynthetic (plant and cryptogam) cover, diversity and ANPP. We will combine "boots on the
ground" (line point intercept) and airborne (drone+multispectral camera) methods.
- Belowground abundance and diversity (soil fauna and microorganisms)
- Soil physical and chemical variables (e.g. ph, MO, organic and inorganic C, N and P, mineralization rates,
enzymatic activities…).
- Soil moisture and temperature.
- We will monitor the exchange of greenhouse gases between the soil and the atmosphere using the
static chamber method and gas chromatography at least four times a year.

A agroecologia baseia-se num pilar comum de dez princípios, definidos e
enumerados pela FAO, que visam ajudar os países a transformar os seus
sistemas alimentares e agrícolas, a generalizar a agricultura sustentável e a
realizar o objetivo de «erradicar a fome» e vários outros ODS:
− diversidade, sinergias, eficiência, resistência, reciclagem, cocriação e partilha
de conhecimentos (descrição das características comuns dos sistemas
agroecológicos, práticas de base e abordagens inovadoras);
− valores humanos e sociais, cultura e tradições alimentares (características
contextuais);
− economia circular e solidária, governação responsável (ambiente favorável).

