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Agroecologia: o que traz de novo ?



Agroecologia: um campo em franco crescimento

De pioneiros académicos… … à extensão e divulgação em 
artigos, livros, web sites, videos, 
cursos…

A agroecologia é a ecologia aplicada à agricultura.
Princípios ecológicos, conceitos e métodos de investigação
devem ser sistematicamente introduzidos nas ciências
agrárias e no seu ensino, em: 
(a) produção vegetal, (b) produção animal, (c)economia

agrícola , (d)sociologia rural

+ adaptação à cultura em cada contexto, justiça social e 
viabilidade económica
Altieri, M.A., 1990. Agroecology and Small Farm 
Development, CRC Press, Ann Arbor, MI.

Bensin B.M., 1940.Agroecology 
as a basic science of agriculture.
Bul. Ecol. Soc.  Vol 21, 2-13

Azzi G., 1928. Ecologia Agrária



Consulta na base de dados Scopus (palavra-chave "agroecologia"),  1983-2016
(Bidaud e Ollivier, 2016)

Agroecologia: aumento exponencial da produção científica



Agroecologia: ciência + prática + movimento social

A agroecologia como ciência estuda os processos ecológicos dos sistemas produtivos 
»  aumento da eficiência no uso dos factores de produção  + contributo para funções 
vitais do ecossistema

» adaptação dos sistemas produtivos às alterações climáticas e a mitigação dos 
impactes das mesmas » particularmente relevante na Bacia do Mediterrâneo.

A agroecologia como prática = aplicação nos sistemas produtivos dos princípios da 
agroecologia e de técnicas e práticas que a evidência científica demonstra, em cada 
contexto, contribuírem para maior equilíbrio do agroecossistema. 
EX: optimização do fluxo de nutrientes, do uso da água e da respectiva retenção no solo 

A agroecologia como movimento social »  junta várias organizações e indivíduos a 
diferentes escalas, e defende 
a preservação de sistemas 
e práticas de produção 
adequados às condições 
ecológicas »» frequentemente
os tradicionais.



Agroecologia: uma mudança de paradigma

World Comittee on Food Security, 
FAO, ROME, Oct. 2019

The global food system is at a crossroad. 

A profound transformation is needed at all

scales in the face of demographic

changes, increased pressure and 

competition over renewable resources, 

increasingly severe consequences of 

climatic changes and loss of biodiversity.

Such a transformation in what is

produced and how is produced, 

processed, transported and consumed

is required to achieve SDGs. 



Agroecologia: uma mudança que é feita a vários níveis

Tipo de mudança Níveis de transição Escala a que ocorre

Transformativa

5 - Novo sistema alimentar 

global, baseado em 

participação, base local, 

equilíbrio e justiça Sistemas alimentares

4 – Re-ligação de produtores 

e consumidores através de 

redes alimentares alternativas

3 – Redesign dos 

agroecossistemas

Agroecossistemas

Incremental

2 – Substituição de factores e 

práticas de produção 

convencionais por 

alternativas agroecológicas

1 – Aumento na eficiência no 

uso dos factores e redução 

de factores com impacto 

negativo



Agroecologia: 13 princípios fundamentais



Sul de Portugal / Europa Mediterrânica = fragilidade dos ecossistemas 

» efeitos dos processos de mudança nos sistemas produtivos

Alterações no uso 

» e na ocupação do solo

•Composição

•Intensidade

•Distribuição espacial 
(fragmentação, 
homogeneidade)

Efeito nas funções 
dos ecossistemas e 
provisão de serviços

•Escoamento superficial

•Protecção do solo

•Regulação climática

•Depuração

•Biodiversidade (funcional)

Mudança no regime 
de perturbações

•Cheias

•Fogos

•Secas

•Pragas e doenças

•Invasões

Impacto 
na 

resiliência

Remoção do legado 
biológico

Efeito cumulativo 
de factores de 
perturbação

Perda de funções 
do solo

Mecanismos de 
interrupção da 
sucessão

2006 2013

Troço de linha de água perto do aeródromo de Figueira dos Cavaleiros



perda 1990- 2006

~90.000 ha

- 5625 ha/ano 

O Montado: sistema silvo pastoril extensivo
adaptado às limitações biofícicas » em declínio

Godinho et al. (2016)

Área de montado: 987.592 ha.

As exportações da fileira da 
cortiça representam cerca de 2% 

do total das exportações.



um declínio progressivo, por abertura de clareiras 
»  pressão do pastoreio

D >50%   Dense Montado 

C 20 – 50% Open Montado

B 10 – 20%   Clear  Montado

A < 10%   Open Pastures

Perda de montado e da homogeneidade na 
estrutura arbórea, 

a partir de [aproximadamente] 0.4-0.6 cabeças 
normais  por hectare



Resultado: diminuição global da resiliência do Montado

Envelhecimento do 
sistema

Escassez de novas 
gerações de 
indivíduos

Alterações à escala 
da árvore (e.g. 

destruição do sistema 
radicular)

Ponto 
crítico de 
transição

Progressiva degradação do
sistema ao longo do tempo,
mesmo
sem perturbações, ou com
redução da intensidade de uso.

O aumento da temperatura à superfície do 
solo em função da perda de coberto afecta
a fertilidade do solo e acentua a 
susceptibilidade das árvores a agentes 
bióticos e abióticos Godinho et al. (2016)

Que soluções para reduzir ou inverter esta tendência ?



Sistemas de produção intensivos: olival intensivo e super-intensivo
»» transição num período muito curto, que efeitos ? 



homogeneização do padrão da paisagem 
»» aumento da área das parcela+perda de elementos estruturantes

Classe de área 

da exploração

1999 2009 2013

< 1 ha 6260 4699 5154

1-2 ha 5266 4829 4300

…

>100 ha 136 243 250



Riscos emergentes… ainda por avaliar

Xylella fastidiosa na Europa

[o aumento da homogeneidade das
ocupações do solo susceptíveis à
bacteria , principalmente olival e
amendoal, colocam em risco o
investimento e a estratégia]

2013

Espécies mais afectadas: 
Olea europaea
Nerium oleander
Prunus dulcis
Quercus sp.

X. fastidiosa subsp. pauca

2015

2015

Espécie mais afectada: 
Polygala myrtifolia (ornamental)

X. fastidiosa subsp. multiplex

2016Espécie mais afectada: 
Nerium oleander

X. fastidiosa subsp. ?

Não estão referenciados casos que foram identificados em
lotes de plantas (plantas ornamentais, café) prontamente
destruídos, e que aconteceram um pouco por toda a Europa.

2016

18 espécies afectadas

Identificadas 3 subsp.:
pauca, fastidiosa, multiplex

2017

Espécie mais afectada: 
Prunus dulcis

X. fastidiosa subsp. multiplex

2018

Portugal????

Lavandula spp. 



Uma estratégia para o uso eficiente da água ?

 155 000 ha abrangidos pelas infraestruturas de rega

no Alentejo são só 8% da área agrícola utilizada

»» A água é um recurso escasso e dispendioso
»» A sua distribuição condiciona a coesão territorial»»

»» o uso eficiente da água é crítico

»» falta de conhecimento sobre o funcionamento dos
sistemas intensivos especializados e da sua capacidade
de adaptação às alterações climáticas

»» necessidade de aumentar resiliência dos sistemas
extensivos – que podem sobreviver às alterações
climáticas

»» necessidade de suportar a sustentabilidade
das unidades de produção no longo prazo



A sustentabilidade deste território é 

estratégica

um mosaico de condições biofísicas 
de suporte aos sistemas de produção

e ao fornecimento de bens públicos

um ambiente sensível que requer 
melhorias das funções do solo
e uso eficiente da água
manutenção da diversidade biológica

um contexto socio-económico frágil 
que continua a enfraquecer

ALENTEJO: 30% do território nacional MAS 55% da área agrícola

agroecologia como uma alternativa ?



abordagens diferenciadas às várias escalas:

1. Tecnologias e práticas individuais à escala da parcela

2. Integração destas práticas à escala da exploração, com
consequências na viabilidade do modelo de negócio e na 
qualidade de vida do chefe de exploração e família

3. Integração à escala da paisagem que determina o suporte de 
bens públicos e serviços dos ecossistemas

4. Integração da inovação através de todo o sistema alimentar, 
o que determina a sua pegada ecológica e a contribuição 
para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável

Inverter a tendência dominante» INOVAÇÃO é fundamental
testar e validar alternativas 

avaliar o desempenho face aos modelos convencionais



O caminho da agroecologia »» integração de 
políticas públicas e iniciativas privadas, a CADA ESCALA

A mudança não é fácil » desafiar o status quo implica identificar e criar esferas de 
interacção nos quais as abordagens alternativas possam ser testadas e comparadas



OBRIGADO!
www.icaam.uevora.pt


