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1. ACTIVIDADES EURAF

Para iniciar o ano da sua IV EURAF Conference, a EURAF tem o prazer de partilhar todas as suas
extraordinárias atividades agroflorestais por toda a Europa. O deadline para submissão de resumos
termina a 15 de Fevereiro, mas também pode participar da reunião aprendendo e partilhando
conhecimento com os especialistas participantes. Mais informação acerca da conferência está
disponível na seção vários desta newsletter.
As atividades da EURAF em Dezembro e Janeiro passados foram de facto relevantes para a discussão
agroflorestal europeia. Eloi Villada e María Rosa Mosquera-Losada assistiram aos Grupos Civis de
Diálogo (CDG) sobre Floresta e Cortiça e Desenvolvimento Rural. A reunião Floresta e Cortiça foi
especialmente importante por ser parte integrante da reunião conjunta do CDG sobre Floresta e
Cortiça e do Comité Standing Forestry a 5 de Dezembro de 2017 em Bruxelas. A Estratégia Florestal
foi bem discutida. A EURAF verificou que é fundamental a inclusão de agricultores e florestais e que
existe uma falha na existência de dados de qualidade sobre produtos não-florestais.
María Rosa Mosquera-Losada foi nomeada Presidente do “Enabling Environment Working Group” da
Global Alliance for Climate-Smart Agriculture (GACSA, FAO) em Roma.
O projeto AGFORWARD terminou com o excelente e extraordinário trabalho levado a cabo por todos
os parceiros coordenados por Paul Burgess. Foi produzido um conjunto de panfletos sobre “inovação”
e “boas práticas “, que se espera serem úteis e interessantes.
Por favor tenha em atenção que o e-mail e o domínio do website EURAF foram modificados. Por
favor contacte-nos através de info@eurafagroforestry.eu e siga-nos em www.eurafagroforestry.eu
Participle na IV European Agroforestry Conference em Nijmejen!
Fonte: María Rosa Mosquera-Losada (Presidente EURAF), Janeiro de 2018.

2. NOTÍCIAS REGIONAIS AGROFLORESTAIS

2.1 XI Congresso Nacional da Italian Society of Silviculture and Forest Ecology
No XI Congresso Nacional da Italian Society of Silviculture and Forest Ecology (SISEF) foi
organizada uma sessão científica focada em agroflorestas. A conferência teve lugar em Roma na sede
do National Research Council (CNR, Itália), em Outubro de 2017. Durante a conferência, o Prof.
Shibu Jose da Universidade do Missouri (EUA), falou acerca das agroflorestas na América do Norte
como orador convidado durante uma sessão plenária do congresso.
A sessão paralela sobre agroflorestas foi presidida por Pierluigi Paris (CNR-IBAF) e incluiu
apresentações focadas: no conhecimento dos parceiros sobre agroflorestas (Francesca Camilli, CNRIBIMET); no apoio da EU aos sistemas agroflorestais dentro da PAC (Andrea Pisanelli, CNR-IBAF);
nos mecanismos da adaptação à sombra de Tripsacum dactyloides, uma herbácea para cultura
bioenergética da América do Norte (Adolfo Rosati, CREA); num estudo SIG sobre os efeitos dos
sistemas agroflorestais na redução de erosão da água do solo na Toscânia (Alberto Mantino,
Universidade de Sant'Anna); na análise da aplicação da certificação PEFC aos sistemas agroflorestais
(Antonio Brunori, PEFC Italy).
A partir das apresentações acima mencionadas é possível concluir que: i) existe um interesse positivo
dos parceiros italianos nos sistemas agroflorestais, sobretudo pelos seus benefícios ambientais; ii) as
simulações em SIG mostram efeitos significativos na redução da erosão dos solos dos sistemas
agroflorestais em áreas montanhosas da Toscânia, uma região no centro da Itália de fragilidade dos
solos devido à erosão, por causa da inclinação do solo e elevada precipitação; iii) as medidas da CAP
ainda não são estão suficientemente desenvolvidas para a promoção das agroflorestas na Itália, na
mesma medida que estão as monoculturas; iv) as maiores confusões dos parceiros continuam a ser as
questões de produção e gestão das agroflorestas; v) iniciou-se a investigação na seleção de culturas
herbáceas/cultivares para adaptação a regimes de luz fraca, devido aos efeitos do ensombramento das
árvores associadas às culturas; a certificação de alimentos e produtos lenhosos em agroflorestas é uma
estratégia fundamental para aumentar o valor económico dos sistemas agroflorestais em Itália.

Figura 1: Foto tirada durante o XI congresso nacional da Italian society of silviculture and forest
ecology.
Fonte: Andrea Pisanelli (Delegado Nacional EURAF da Itália) e Pierluigi Paris (CNR-IBAF, Itália),
Janeiro de 2018.

2.2 Permacultura Baseada num Sistema Agrosilvopastoril em Albaltzisketa

(Guipúzcoa, Espanha)
Existem modelos de produção de alimentos em sistemas agroflorestais alternativos aos atuais que
possam ser economicamente viáveis, ecologicamente sustentáveis e socialmente desejáveis?
O design proposto baseia-se num sistema agrosilvopastoril muito diversificado, que atualiza o
conceito tradicional “baserri” que gerou uma grande parte do nosso ambiente, esculpindo as nossas
paisagens, incorporando técnicas e gestão adequada de acordo com a ciência sustentável do séc. XXI,
baseado na agroecologia e permacultura. Deste modo permite-nos uma melhor integração das várias
gestões resultando numa melhoria de todo o ecossistema.
A permacultura utiliza estruturas metodológicas e permite reduzir a degradação dos recursos naturais
(resultante duma agricultura convencional), alterando o sistema – passando-se assim a um ciclo
positivo recurso-utilização-regeneração.
Esta lida com os recursos locais de modo a não comprometer a sua disponibilidade para as gerações
futuras ao mesmo tempo que regenera os existentes, mantendo um desenvolvimento harmonioso das
vertentes natural e social.
Este modelo de produção e desenvolvimento, que se baseia num ecossistema saudável e funcional
(fundação duma economia sustentável), tem como bases:



Desenho hidrológico – o desenvolvimento do projeto iniciou-se com o design hidrológico.
Tal permitiu um controlo da água de escoamento superficial. A exploração localiza-se em
terreno elevado e declivoso numa área de precipitação média anual de 1.400 mm, o que
permitiu: i) reduzir a velocidade do deslocamento da água, ii) reter a água para posterior
utilização, iii) estabelecer caminhos e áreas de circulação, iv) alocar diferentes zonas para uso
do gado, horticultura e floresta.



Produção hortícola em terraços permanentes. Foram estabelecidos uma série de terraços que
permitem estabilizar o terreno, e criara zonas de trabalho confortáveis (menor declive,
retenção da água necessária, e escoamento da restante).



Um pomar perene. Nas zonas mais altas e nos declives foi estabelecida uma “floresta
comestível”, na qual árvores, arbustos, herbáceas, vinha e cogumelos podem coexistir sendo,
ao mesmo tempo, fontes potenciais de alimento.



Solos saudáveis são solos férteis. Este modelo visa promover a ativação dos processos
biológicos de decomposição da matéria orgânica em húmus. Para tal, são preparados
biofertilizantes utilizando a microbiologia do solo existente nas bordaduras da floresta
autóctone.



Rotação das pastagens. Imita-se o comportamento dos herbívoros na natureza, consegue-se
uma recuperação do solo e regeneração da vegetação, tornando o sistema sustentável, que é
um dos principais objetivos dos sistemas agroflorestais.

Figura 2: Em cima, desenho hidrológico e canais de captação de água nas parcelas, e em baixo,
produção hortícola nos terraços permanentes.

Mais informação aqui.
Fonte: David González (Sustraiak Habitat Design, Vitoria – Gasteiz, Espanha), Dezembro de 2017.

2.3 Atividades da Agroforestry Federation for Wallonia and Brussels (AWAF)
Em janeiro de 2018 iniciou-se um novo projeto de desenvolvimento, o AForClim. Este novo projeto é
financiado pela Wallonia Agricultural Administration e permitiu à ONG AWAF a contratação de um
gestor de projeto, Sidonie Artru. Os objetivos do AForClim são: documentar os efeitos
microclimáticos dos sistemas agroflorestais numa brochura digital para agricultores e gestores,
estabelecer um ensaio piloto para testar o comportamento de espécies mais tolerantes à seca de verão.
Mais informação: sidonie.artru@awaf.be
Na segunda-feira dia 22 de Janeiro de 2018 a AWAF foi convidada a apresentar as técnicas
agroflorestais á NAT Commission of European Committee of the Regions. À apresentação de meia
hora seguiu-se um debate construtivo com os membros da Comissão que, na sua maioria,
desconheciam o que são sistemas agroflorestais. Os debates irão continuar em colaboração com a
EURAF (info@awaf.be).
Fonte: Olivier Baudry (Subdelegado Nacional EURAF da Bélgica), Janeiro de 2018.

3. EXPLORAÇÃO-MODELO: Quinta Hånsta Östergärde, Estocolmo, Suécia

A quinta Hånsta Östergärde situa-se a 100 Km a norte de Estocolmo, na Suécia. Esta exploração é
gerida pelos agricultores Ylwa e Kjell Sjelin. É uma quinta orgânica, diversificada com 160 há de
terra arável focada na produção de cereal orgânico, com uma pequena pastagem, 57 há de floresta e
alguma agrofloresta. Um dos métodos a ser testados nesta exploração é o alley cropping (culturas em
faixas). É um ensaio com 1 ha de filas de fruteiras e arbustos, e no qual, os agricultores consideram
que o método facilita o uso de maquinaria para a sementeira e colheita. A faixa de 12 m entre as
culturas está numa rotação de cereal e pastagem cultivada. A pastagem cultivada é uma mistura de
cerca de 10 variedades de trevo, herbáceas e outras plantas forrageiras. Também têm uma área de
ensaio com 150 espécies de árvores, arbustos e ervas comestíveis.
Os animais são mantidos ao ar livre todo o ano. Vacas, porcos e ovelhas têm abrigos móveis (movidos
com a ajuda de um trator) com pequenas cabanas de cama de palha. A palha é adicionada diariamente,
e quando alcança 40 a 50 cm é retirada e o gado movido para outro abrigo, com palha fresca. As
galinhas são mantidas em casas móveis (galinheiros) que são movidas todas as semanas, exceto no

Inverno, permitindo-lhes aceder a pasto novo. Os animais, a silagem e a palha são mantidos nas áreas
de produção de forragem e o estrume é aí facilmente espalhado antes da sementeira da Primavera.
Através destas atividades os custos de imput e as emissões associadas de CO2 e N2O são reduzidos
(produção de alimentação para os animais, sem custos de transporte desse alimento e do estrume).

Figura 3: Abrigos móvel para os animais.
Os porcos são vedados numa nova área florestal cada ano durante o período de desenvolvimento das
plantas, e começam imediatamente a mobilizar o solo, o que ajuda à necessária regeneração da
floresta, sobretudo nas zonas mais rochosas. Nas zonas onde não foram colocados porcos não
surgiram árvores novas, enquanto naquelas em que estiveram presentes surgiram muitas novas
árvores. Também são colocados abrigos para os porcos.

Figura 4: À esquerda porcos livremente na floresta, no meio abrigo para os porcos e à direita
regeneração das árvores numa zona após passagem dos porcos.
O objetivo desta exploração é ser sustentável e resiliente, e como tal tenta constantemente melhorar os
seus métodos para permitir a estabilização do clima, a melhoria da qualidade do solo e da água, etc.
Também decorre nesta exploração um ensaio da Universidade Sueca de Agricultura de cereal perene.

Figura 6: Colheita primaveril do Centeio em 2015 e da pastagem em 2017.
Contato: Ylwa e Kjell Sjelin, proprietários (vatth.ecofarm@telia.com).
Fonte: Mercedes Rois-Díaz (European Forest Institute, Finlândia), Janeiro de 2018.

4. AS AGROFLORESTAS NO PARLAMENTO EUROPEU

No dia 29 de Novembro de 2017 no Parlamento Europeu, mais de oitenta pessoas vindas de toda a
Europa assistiram a uma bem sucedida reunião sobre agroflorestas. A reunião denominada “1 + 1 =
3”, foi organizada pelo MEP Paul Brannen e contou com a apresentação dos resultados do projeto
AGFORWARD e um painel de debate.
A apresentação dos resultados do AGFORWARD teve inicio com a apresentação de Paul Burguess,
cocoordenador do projeto. Paul Burguess (da Cranfield University) explicou como as agroflorestas
estão a impulsionar a receita e a resiliência dos agricultores europeus. As restantes apresentações
foram "Agroforestry: debating the future (and present!) of our farming”

(“As agroflorestas:

debatendo o futuro e presente! Da nossa agricultura”) por Fabien Balaguer (French Agroforestry
Association) e “How can policy support the uptake of agroforestry in Europe?” (“Como podem as
politicas apoiar o desenvolvimento das agroflorestas na Europa?”) por María Rosa Mosquera-Losada
(Universidade Santiago de Compostela).
O painel de debate examinou modos de integrar as agroflorestas na Europa. Incluiu Olivier De
Schutter (Copresidente do International Panel of Experts on Sustainable Food Systems), Valentin
Opfermann (Consultor politico no Agricultural and Environmental Research e para os Assuntos
Ambientais no COPA-COGECA), Patrick Worms (Consultor Sénior politico para a Ciência no World
Agroforestry Centre) e Frédéric Morand (Agricultor e Fundador do Vert d’Iris International).

A reunião terminou com uma receção onde todos os participantes continuaram o debate.
Mais informação acerca da reunião disponível no website do AGFORWARD.

Figura 6: O painel e os oradores da Reunião sobre Agroflorestas no Parlamento Europeu foram
Frédéric Morand, Valentin Opfermann, Olivier De Schutter, María Rosa Mosquera-Losada, Paul
Burgess, Fabien Balaguer, Patrick Worms, e o anfitrião Paul Brannen, MEP.
Fonte: Nuria Ferreiro-Domínguez (Delegada Nacional EURAF da Espanha), Dezembro de 2017.

5. REUNIÃO DE PARCEIROS DO AFINET EM LISBOA, PORTUGAL

A Terceira reunião de parceiros do projeto AFINET (Redes de Inovação Agroflorestal) ocorreu no
Instituto Superior de Agronomia em Lisboa, Portugal) entre 5 e 8 de Dezembro de 2017. A reunião
permitiu aos parceiros de3batrerm os progressos das diferentes tarefas do projeto. Os Innovation
Brokers apresentaram os resultados das primeiras reuniões das RAINs (Redes Regionais de Inovação
Agroflorestal) e organizaram as segundas que ocorrerão no inicio de 2018.
A reunião dos parceiros AFINET incluiu visitas de campo a explorações geridas por membros da
RAIN portuguesa. Os parceiros visitaram a Herdade Sanguinheira de Codes, na Chamusca e a
Herdade Machuqueira do Grou, em Coruche. Estas explorações dedicam-se à silvopastorícia,
combinando nas mesmas terras o pastoreio animal (ovelhas ou vacas) com pastagens e árvores
(Quercus suber L., Pinus pinea L., Eucalyptus globulus).
Durante a reunião, Florian Matterne, um estudante Belga, apresentou o seu projeto. Matterne viaja por
toda a Europa visitando proprietários, investigadores e consultores/serviços de extensão envolvidos
em agrofloresta para recolher informação sobre as diferentes praticas agroflorestais existentes na
Europa.

A próxima reunião de parceiros do projeto AFINET terá lugar na Polónia em Maio de 2018.

Figura 7: Algumas fotografias tiradas durante a reunião de parceiros do AFINET em Lisboa,
Portugal.
Fonte: Nuria Ferreiro-Domínguez (Delegada Nacional EURAF da Espanha), Dezembro de 2017.

6. VÁRIOS

Professor Assistente/ Professor em Recursos Florestais e Sistemas Agroflorestais
A Universidade Técnica de Munique (TUM) está a aceitar candidaturas para o cargo de Professor
Assistente/ Professor em Recursos Florestais e Sistemas Agroflorestais para iniciar funções no
semestre impar de 2018/19. As funções de Professor da TUM incluem Investigação, Ensino e a
promoção do inicio de carreira de jovens cientistas. Por favor envie a sua candidatura até 28 de
Fevereiro de 2018 ao cuidado do Reitor do Departamento Weihenstephan de Ciências da Vida, o Prof.
Thomas Becker, Email: mailto:dekanat@wzw.tum.de
2º. Simpósio Europeu sobre Talhadia-de-cabeça
Este evento de 3 dias, terá lugar no Pais Basco, em França entre os dias 1 e 3 de Março de 2018, e está
aberto a todos os agricultores, produtores, gestores de recursos naturais e investigadores. Os objetivos
são uma melhor compreensão dos benefícios potenciais deste sistema e identificar modos de expandir
esta pratica através da troca de experiências e diálogo. Mais informação acerca do evento aqui.

4th European Agroforestry Conference
A 4ª Conferência Agroflorestal Europeia terá lugar em Nijmegen, na Holanda, de 28 a 30 de Maio de
2018.
A Conferência irá focar-se na concretização das metas agroflorestais e na transição para um setor
agrícola que usa os benefícios económicos e ambientais das agroflorestas.
Os agricultores são mais do que bem vindos à conferência para troca de experiências e know-how e
conhecimento dos obstáculos da transição para sistemas agroflorestais. A Conferência irá incluir
diferentes sessões paralelas: i) Fatores de sucesso e insucesso na transição para sistemas
agroflorestais, ii) Custos e receitas das agroflorestas à escala da propriedade, da região e do estado, e
boas-praticas e modelos teóricos, ii) qual a opinião acerca da Politica Agrícola Comum Europeia
(PAC) 2014-2020 dos Produtores e organizações agrícolas, e como influenciar a próxima fase da
PAC?, iv) As agroflorestas como forma de uso sustentável do solo para a luta contra as alterações
climáticas, v) Testemunhos de agricultores de toda a Europa, vi) Beneficios ambientais das
agroflorestas, vii) Biodiversidade e valor acrescentado, viii) Forragem arbórea: pensamentos acerca
deste assunto, ix) Innovações agroflorestais, x) Aspetos económicos e sociais do desenvolvimento
agroflorestal, xi) Competição árvore-cultura-animal e facilitação, xii) Agroflorestas e cadeia de
produção multiproduto, xii) Politicas Agroflorestais, xiv) Categoria aberta.
Irão ter lugar várias visitas de campo durante a conferência: (i) As agroflorestas e as florestas de
autossustento na Bélgica, ii) Agroflorestas em Amsterdão e à volta, iii) Florestas de autossustento nas
áreas urbanas de Nijmegen, iv) Uso sustentável do solo e funções sociais, v) A inovação bem sucedida
da produção alimentar lidando, ao mesmo tempo, com a burocracia, vi) Transformando explorações
convencionais de lacticínios em explorações agroflorestais. Mais informação aqui.

Workshop Internacional sobre Agroflorestas, Alemanha
Este Workshop internacional terá lugar em Nürtingen, na Alemanha, entre 11 e 15 de Junho de 2018.
Incluirá cinco dias de palestras sobre problemas agroflorestais, saídas de campo e trabalho pratico, e
encontros pessoais e arte. Mais informações brevemente disponíveis.

20th Nitrogen Workshop
O 20th Nitrogen Workshop terá lugar em Rennes, França, de 25 a 27 de Junho de 2018. São bemvindas todas as contribuições que tragam desafios científicos e questões ambientais e considerem as
interações entre o ciclo N e o C, ciclos P e S. Mais informação aqui.
27th European Grassland Federation (EGF) General Meeting
O 27th European Grassland Federation (EGF) General Meeting terá lugar em Cork, na Irlanda, de 17
a 21 de Junho de 2018. O título da reunião é: “Sustainable Meat and Milk Production from
Grasslands”. Mais informação aqui.
13th European IFSA (International Farming Systems Association) Symposium
O 13th European IFSA Symposium irá ocorrer no Mediterranean Agronomic Institute of Chania, em
Creta na Grécia, de 1 a 5 de Julho de 2018. O tema geral será “Farming systems: facing uncertainties
and enhancing opportunities”. Mais informações aqui.
XV European Society for Agronomy Congress (ESA)
O XV European Society for Agronomy Congress (ESA) irá decorre em Genebra, Suíça, de 27 a 31 de
Agosto de 2018. Serão apresentados e discutidos neste congresso sistemas agrícolas e colheitas
inovadores para a produção de alimentos de elevada qualidade. Mais informação aqui.
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- Na direção de 50% dos agricultores utilizarem agroflorestas em 2025 –

