
 

EURAF European Agroforestry 

Federation 

 

 

 

Newsletter Nº26, Novembro de 2017 

 

1. ATIVIDADES EURAF  

2. NOTÍCIAS REGIONAIS AGROFLORESTAIS  

2.1 Excursão ao Reino Unido do Consórcio Agroforestry in Flanders, 

Bélgica 

2.2 Conferência ‘WOODSCAPES’ na Europa Central-Leste  

2.3 3. EXPLORAÇÃO MODELO NA MONTANHA MILESOVKA, 

REPÚBLICA CHECA 

4. LIFE Montado-Adapt 

5. PROJETO SMART 

6. PRIMEIRO FÓRUM EUROPEU DE AGROECOLOGIA  

7. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO EM POLÍTICA DO 

AGFORWARD NA COMISSÃO EUROPEIA 

8. VÁRIOS 

 

http://www.agroforestry.eu/
https://euraf.isa.utl.pt/newsletter-n%C2%B025-september-2017#p3


 

1. ACTIVIDADES EURAF  

 

A promoção dos sistemas agroflorestais sob a alçada da PAC 2020 iniciou-se em força. Foi 

apresentada em Março de 2017, contribuindo para o primeiro Relatório de Avaliação da Comissão 

Europeia. A nova Regulação OMNIBUS foi depois acordada pela Comissão e Parlamento Europeus, e 

está agora pendente da aprovação do Conselho. Esta Regulação desenvolveu duas ótimas notícias para 

os profissionais do sector agroflorestal: a primeira prende-se com o facto do conceito de “árvores 

forrageiras” incluir não só as árvores que são diretamente “pastoreadas” pelos animais (como 

anteriormente), mas agora também as árvores que produzem forragem. Este novo reconhecimento 

transforma todas as árvores dos sistemas Dehesa em Espanha, e Montado em Portugal, elegíveis para 

pagamentos diretos – Pilar I. O segundo está relacionado com a Medida 8.2, que irá considerar a 

regeneração dos sistemas agroflorestais (SAFs) existentes e estabelecer outros destes sistemas. Tal é 

extremamente importante nos sistemas Dehesa e nos Montados onde a seca está a causar a destruição 

de um vasto número de árvores que deverão ser substituídas de modo a restaurar este tão importante 

tipo de SAF (dehesa/montado). A EURAF pretende congratular todos os governos regionais e 

nacionais envolvidos neste sucesso mas também a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, por 

tornarem estas mudanças possíveis.  

Foram apresentados, a 17 de Outubro, os resultados principais do projeto AGFORWARD pelos 

diferentes Diretórios da Comissão Europeia. Paul Burgess, Sonja Kay e María Rosa Mosquera-Losada 

apresentaram os resultados que lidam com a extensão das agroflorestas, o desenvolvimento de 

inovações, a expansão e a prestação de serviços do ecossistema e as recomendações políticas 

sugeridas para promover a implantação dos SAFs pela Europa.  

As agroflorestas também estiveram presentes na mais recente Agri Innovation Summit, realizada em 

Lisboa pelo EIP-Agri, onde foi apresentado com bastante sucesso o projeto AFINET, por María Rosa 

Mosquera-Losada e Joana Amaral Paulo. Além disso foi organizada em Lyon, por Nuria Ferreiro-

Domínguez, Anastasia Pantera, e María Rosa Mosquera-Losada, uma sessão especial em agroflorestas 

dentro do Primeiro Fórum Europeu em Agroecologia, a que assistiram mais de uma centena de 

pessoas, e se encontra sumarizado nesta newsletter.  

Durante o último mês, a EURAF teve também razões para estar preocupada e triste, devido às trágicas 

mortes em consequência dos incêndios florestais na Galiza (noroeste de Espanha) e Norte de Portugal. 

A falta de uso de um território predominantemente coberto com vegetação arbustiva torna necessária a 

adoção de fórmulas com vista a evitar estes eventos de fogos catastróficos. Os membros da EURAF 

destas regiões foram entrevistados por jornalistas e explicaram que o sistema de silvopastorícia é a 

melhor opção para reduzir o risco de incêndios florestais no Sudoeste Europeu. Tal é reforçado pelo 

https://www.agforward.eu/index.php/pt/inicio.html
http://www.aislisbon2017.com/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/
http://www.agroforestry.eu/pt-pt/afinet/afinet


facto de que as Dehesas/Montados sob utilização contínua não arderam e as que foram recentemente 

abandonadas terem ardido. Esperamos que os legisladores mantenham presentes a silvopastorícia 

nestas áreas para reduzir, e mais ainda evitar, o risco de incêndio nos anos futuros. 

Por favor, note que a próxima conferência da EURAF "Agroforestal como uso sustentável da terra" 

terá lugar em Nijmegen, Países Baixos, de 28 a 30 de maio de 2018. Esperamos vê-lo lá. Lembre-se 

de enviar sua comunicação antes de 15 de dezembro de 2017 e distribuir o anúncio a qualquer pessoa 

que esteja interessada. Mais informações sobre a conferência EURAF podem ser encontradas na seção 

vários deste boletim informativo. 

Fonte: María Rosa Mosquera-Losada (Presidente da EURAF), Novembro de 2017. 

 

2. NOTÍCIAS AGROFLORESTAIS REGIONAIS  

 

2.1 Excursão ao Reino Unido do Consórcio Agroforestry in Flanders, Bélgica 

Entre 12 e 14 de Setembro de 2017, o Consórcio Agroforestry in Flanders organizou uma excursão ao 

Reino Unido. Cinquenta participantes, entre agricultores, “aspirantes-a-agricultor”, estudantes, 

consultores, investigadores, entre outos, vindos da Bélgica e da Holanda visitaram cinco locais no 

Sudoeste de Inglaterra. A primeira visita, que é o destaque deste artigo, foi o forest garden de 

plantação de nogueiras gerido pelo Agroforestry Research Trust (https://www.agroforestry.co.uk/). 

Fica em Darlington (região sul de Devon), e foi estabelecido por Martin Crawford em 1994. Após 23 

anos, as suas árvores e arbustos desenvolveram-se num ecossistema multi-estratos complexo e 

produtivo com cerca de um hectare. Este sistema baseia-se na diversificação, que é a maior arma na 

luta contra as alterações climáticas, pragas e doenças. O pomar de Dartington Estate tem no total 

cerca de 3.5 ha e contém árvores de vinte anos de idade para a produção de frutos e frutos secos. O 

objetivo do pomar é a investigação de diferentes variedades. O rendimento é proveniente parcialmente 

da venda no mercado local. Pode encontrar aí uma seleção de espécies como Acácia-bastarda (Robinia 

pseudoacacia), Castanheiro (Castanea sativa), Nogueira (Juglans regia), Zambujeiro (Olea europea 

var sylvestrys), espinheiro-marítimo (Hippophae rhamnoides), Nogueira japonesa (Juglans 

ailantifolia), Nogueira-preta (Juglans nigra) e Aveleira (Corylus avellana). Para mais informações 

consulte o relatório completo. Veja esta visita ao Reino Unido e as fotografias aqui. Inspire-se!  

 

https://www.agroforestry.co.uk/
http://www.agroforestryvlaanderen.be/Portals/89/documents/verslagen%20studiedagen/Agroforestry_Excursion_UK_2017_EN.pdf
http://www.agroforestryvlaanderen.be/NL/Publicaties/Fotos/tabid/9166/AlbumID/8952-83/language/nl-BE/Default.aspx#.Wf7qXYhpHIV


    

Figura 1: Algumas das fotografias tiradas durante a excursão ao Reino Unido do consórcio “As 

Agroflorestas na Flandres”. 

Fontee: Bert Reubens (Delegado National da EURAF para a Bélgica), Novembro de 2017. 

 

2.2 Conferência WOODSCAPES na Europa Central e de Leste  

A conferência internacional WOODED RURAL LANDSCAPES IN CENTRAL AND EASTERN 

EUROPE: biodiversity, cultural legacy and conservation (ou “Paisagens rurais arborizadas na Europa 

Central e de Leste: biodiversidade, legado cultural e conservação”) organizada pela Universidade de 

Rzeszów (Polónia) e pelo Centre for Ecological Research- Hungarian Academy of Sciences , ocorreu 

em Rzeszów na Polónia e no Parque Nacional de Bükk na Hungria, entre 20 e 25 de Setembro de 2017.  

O evento ocorreu sob o patrocínio dos Ministros Polacos da Agricultura e Desenvolvimento Rural e 

do Ambiente. Andrea Furlan, o policy officer da Comunidade Europeia, que trabalha na transformação 

amiga-do-ambiente e pagamentos diretos (Pilar 1 da PAC) foi o convidado de honra. A EURAF e o 

AFINET foram representados por Robert Borek (o parceiro europeu polaco) que debateu as 

agroflorestas em termos da situação regional da Polónia focando-se nas práticas extensivas 

silvopastoris. O objetivo desta reunião foi identificar grandes desafios nas paisagens arborizadas nesta 

zona da Europa; focámo-nos especificamente nas pastagens perenes da região dos Cárpatos. Entre 

outras coisas, o evento proporcionou a oportunidade de se debater a economia da terra e as políticas 

existentes em termos de agricultura, silvicultura, conservação da natureza, turismo e processos de 

desenvolvimento espacial. Durante o evento, foram apresentados os projetos AFINET e 

SustainFARM. O objetivo principal da reunião foi criar uma plataforma de transferência de 

conhecimento entre investigadores (florestais, agrónomos, ecologistas, etnobotânicos, arquitetos 

paisagistas), organizações não-governamentais, agricultores e administração pública.  

Os membros da plataforma concordaram em apoiar continuamente as paisagens arborizadas nesta 

parte da Europa e a providenciarem uma lista de barreiras e fatores de desenvolvimento para este tipo 

de paisagem. Acreditam que será um incentivo ao desenvolvimento de uma abordagem nova e activa, 

necessária à manutenção da riqueza e valores das paisagens rurais arborizadas na Europa Central e de 

Leste.  

http://www.woodscapes.ur.edu.pl/
http://www.woodscapes.ur.edu.pl/
http://www.ur.edu.pl/en
http://www.ur.edu.pl/en
http://www.okologia.mta.hu/en/node/2
http://www.agroforestry.eu/
http://www.agroforestry.eu/pt-pt/afinet/afinet
http://www.agroforestry.eu/pt-pt/afinet/afinet
http://www.sustainfarm.eu/en/


    

Figura 2: Professor Andrzej Bobiec da Universidade de Rzeszów – o principal organizador do evento, 

Robert Borek da IUNG-PIB (Polónia) apresentando o projeto AFINET, participantes da confêrencia 

e visita de campo na Hungria. 

Fonte: Robert Borek (Delegado Nacional da EURAF pela Polónia), Novembro de 2017. 

 

3. EXPLORAÇÃO-MODELO NA MONTANHA MILESOVKA, RÉPUBLICA 

CHECA  

 

Daniel Pitek, de formação florestal é atualmente o dono de uma exploração com cerca de 600 ha de 

terra agrícola próximo da montanha mais alta da Boémia – Milesovka. A sua propriedade está numa 

colina com 873 m de altitude, em Ceske Stredohori (Montanhas Centrais da República Checa). Este 

agricultor tem, de facto, uma exploração agroflorestal, embora não a chame assim, insistindo que está 

simplesmente a usar a sua experiência tradicional.  

Daniel Pitek cresceu perto de Milesovka, e amava as montanhas, mas incapaz de viver sob o regime 

comunista, emigrou para a Alemanha, onde construiu uma empresa de construção civil. Mas aí 

também pode assistir à destruição causada pela coletivização socialista. Aqui, uma paisagem linda e 

biodiversa, coberta por pomares, prados e pequenos bosques, foi totalmente dizimada para dar lugar a 

imensos blocos de terra arável, para construção de sistemas de drenagem que recolhessem as águas 

pluviais o mais rápido possível, para semear sobretudo cereais. No entanto, tudo isso não se traduziu 

em lucros elevados, e causou erosão, desertificação e poluição. Daniel teve outra vez razão para partir.  

A agricultura intensiva nunca resultou nesta paisagem, mas foi no entanto praticada até à mudança do 

regime político. Pouco tempo após a Revolução de Veludo Checa (uma revolução pacifica que depôs 

o regime comunista, na antiga Checoslováquia), o cultivo de terra arável à volta da Montanha 

Milesovka foi totalmente abandonado. Este uso do solo tanto não era rentável, como os campos 

estavam cobertos de regeneração natural. Daniel regressou à Republica Checa com a ideia da 

agricultura e começou a adquirir esses terrenos, pouco a pouco, durante os anos 90, com o objectivo 

de praticar uma agricultura com métodos tradicionais. Tal implicava transformar a maioria da terra em 

pastagens extensivas, onde as ovelhas são o factor chave para manter a paisagem produtiva, limpando 

a maioria da terra da vegetação, mas mantendo as árvores valiosas, destruindo o sistema de drenagem 

e renovando os charcos naturais nos campos. Nas terras baixas estabeleceu e restaurou os pomares, 



com variedades altas para facilitar a pastagem das ovelhas. Também criou uma manada de veados. As 

suas manadas foram movidas pelas pastagens num sistema de gestão rotacional bem delineado, que 

permite uma regeneração natural saudável da vegetação de pastagens compostas por várias espécies, 

algumas delas endémicas ameaçadas.   

A recuperação dos charcos naturais ao longo da sua propriedade permitiu atrair uma variedade de 

espécies de aves e anfíbios, o que em conjunto com as árvores bem distribuídas pela paisagem 

contribuiu para a manutenção da água no sistema.  

Do alto da Montanha Milesovka pode observar-se um mosaico diversificado, bem gerido de modo 

sustentável, que é ao mesmo tempo uma paisagem extremamente agradável e economicamente 

produtiva.    

Nesta região é extremamente importante a manutenção da água nos sistemas, dado as alterações 

climáticas tenderem a causar frequentemente secas ou inundações por toda a Europa Central.  

Estes métodos de gestão inteligente de Daniel Pitek, baseados na combinação do crescimento de 

árvores em combinação com a regeneração dos charcos naturais, que criam um sistema eficaz de 

gestão são um ótimo exemplo para outros agricultores. A Associação Checa Agroflorestal, da qual 

Daniel é membro organiza frequentemente excursões de agricultores e estudantes universitários para 

mostrar e partilhar a sua quinta e as suas experiências. Além disso, Daniel também está a tornar-se 

conhecido nos meios de comunicação social e redes sociais, o que nos leva a acreditar que o sistema 

de gestão agroflorestal, pode vir a tornar-se o sistema dominante no futuro da agricultura Checa.  

    

   

Figura 3: Algumas fotos da quinta de Daniel Pitek na Mountanha Milesovka, República Checa. 

Fonte: Bohdan Lojka (EURAF Delegado Nacional para a República Checa), Novembro de 2017. 

 

 



 

4. LIFE Montado-Adapt 

 

O Sistema Montado (em Portugal) /Dehesa (em Espanha) é um sistema multifuncional agro-

silvopastoril típico da zona centro-sul de Portugal e Espanha que tem um valor cultural e económico 

reconhecido, sendo visto também como potenciador de biodiversidade. No entanto, encontra-se 

ameaçado pelas alterações climáticas. Eventos extremos como ondas de calor, seca e precipitação 

intensa irão ser cada vez mais frequentes, o que contribui para um aumento da incerteza.   

O LIFE Montado-Adapt é uma iniciativa co-financiada pela União Europeia através do programa 

LIFE 2014-2020, Sub-programa Acção Climática, para promover a adaptação do sistema 

montado/dehesa às alterações climáticas, em Portugal e Espanha, aumentando a sustentabilidade aos 

níveis económico, social e ambiental. É uma estratégia baseada no aumento da resiliência do sistema, 

criando atividades sustentáveis, e consequentemente aumentando o papel económico, evitando um 

abandono rural adicional e diminuindo a pressão ambiental.  

Desse modo o projeto apoia os proprietários e gestores das terras de montado/dehesa nas regiões do 

Alentejo e Extremadura (Espanha) e Andaluzia (Espanha) para implementar sistemas integrados de 

uso da terra, baseados na diversificação das propriedades, que toma em consideração as condições 

climáticas, as oportunidades de mercado e também as características endógenas de cada propriedade.  

O LIFE Montado-Adapt será implementado em 12 áreas piloto, durante os cinco anos do projeto. Nos 

dois últimos anos será desenvolvido um processo de reprodução em pirâmide para que as áreas piloto 

possam transferir conhecimento e estabelecer cooperação entre os agricultores e os gestores técnicos. 

Durante este período, cada uma das áreas piloto irá trabalhar com pelo menos 10 outros agricultores 

para promover o desenho dos sistemas e a sua implementação.  

A equipa do projeto LIFE Montado-Adapt é constituída por um grupo multidisciplinar integrado por 

dezassete parceiros: entidades públicas e privadas, associações de produtores, centros de investigação, 

empresas consultoras e técnicas, associações florestais e gestores de montado/dehesa.  

Siga o projeto em: www.lifemontadoadapt.com|www.facebook.com/lifemontadoadapt 

   

Figura 4: Montado/dehesa no centro e sul de Portugal e Espanha. 



Fonte: María Bastidas, Associação de Defesa do Património de Mértola, Portugal, October 2017. 

 

5. PROJETO SMART  

 

Os sistemas florestais que misturam frutas e vegetais são bastantes comuns nas regiões tropicais mas 

muito mais raros nos climas temperados, e por esse motivo existe falta de conhecimento dos 

resultados e experiências. Dezasseis parceiros trabalharam no projeto SMART fundado pelo 

Ministério da Agricultura Francês, de 2014 a 2017, para dar resposta a esta necessidade e para 

fornecer informação aos produtores hortícolas interessados nestes sistemas agroflorestais.   

Este projeto pretendeu:  

i) Conhecer melhor os agricultores que já praticam estes sistemas (foi produzido um mapa),  

ii) Aumentar o conhecimento partilhado entre agricultores (foram realizadas várias visitas de 

campo) 

iii) Compreender melhor o funcionamento destes sistemas (proteção da biodiversidade, 

competição entre árvores e hortícolas, custos laborais, …) 

iv)  Fornecer ferramentas aos novos agricultores dispostos a aderir a estes sistemas (descrições 

das quintas,  videos, manuais técnicos para o planeamento e gestão). 

Todos os deliverables do projeto (em francês!) estão disponíveis aqui: http://www.grab.fr/le-projet-

smart-9497 

Contato: francois.warlop@grab.fr 

 

 

 

http://www.agroforesterie.fr/SMART/cartographie_SMART/smart-cartographie-des-projets.php
http://www.ad-mediterranee.org/Vergers-maraichers-les-experiences
http://www.ad-mediterranee.org/Vergers-maraichers-les-experiences
https://www.youtube.com/channel/UC9GGNGApjud1NrcpEAmXgGw
http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide_verger-maraicher_smart_GRAB_web-1.pdf
http://www.grab.fr/le-projet-smart-9497
http://www.grab.fr/le-projet-smart-9497
mailto:francois.warlop@grab.fr


 

     

Figura 5: Experiências levadas a cabo dentro do projeto SMART. 

Fonte: François Warlop, projeto SMART, França, Outubro de 2017. 

 

6. PRIMEIRO FÓRUM DE AGROECOLOGIA EUROPEU  

 

A sessão agroflorestal “Agroecologia e Agroflorestas” que ocorreu no First Agroecology Europe 

Forum (ou Primeiro Fórum de Agroecologia Europeu), entre 25 e 27 de Outubro em Lyon, França foi 

um sucesso. À sessão organizada por María Rosa Mosquera-Losada, Anastasia Pantera e Nuria 

Ferreiro-Domínguez, assistiram mais de uma centena de pessoas. Iniciou-se com a apresentação de 

María Rosa Mosquera-Losada intitulada “Agroforestry and agroecology: including woody vegetation 

in agricultural systems” (ou “Agroecologia e agroflorestas: incluindo vegetação arbórea nos sistemas 

agrícolas”), que explicou porque as agroflorestas se devem basear numa eco-intensificação ou num 

melhor uso dos recursos, e também uma explicação sobre as práticas agroflorestais e a sua extensão 

pela Europa. As restantes apresentações foram “The future of agro-forestry local breeds pig farming in 

Region Auvergne Rhône-Alpes”, por Antoine Marzio (DIVAPORC, França),“Cacao Forest: 

Innovating together towards a sustainable cacao future” de Pierre Costet (Valrhona, França), 

“Transition to agroforestry: Current challenges and opportunities for the adoption of agroforestry as 

carbon sequestration strategy” por Sara Burbi (Universidade Coventry, Reino Unido) e “The potential 

of agroecology and silvopasture to enhance the resilience of grassland systems in the island of 

Ireland”, por Rodrigo Olave (Agri-Food and Biosciences Institute (AFBI), Irlanda do Norte). 

Anastasia Pantera também fez a apresentação intitulada “High Value Trees Agroforestry in Europe: 

http://www.agroecology-europe.org/agroecology-forum-2017/
http://www.agroecology-europe.org/agroecology-forum-2017/
https://docs.google.com/presentation/d/1ZfdyUXdKnRttE5WmVAI3AoV48LMFzh6NgjX5IBea2Bc/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1ZfdyUXdKnRttE5WmVAI3AoV48LMFzh6NgjX5IBea2Bc/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1W1j032W7W_O-xIBgCr6vfm8uZbmc6BAT9od6M89bJsc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1W1j032W7W_O-xIBgCr6vfm8uZbmc6BAT9od6M89bJsc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Z-kOBCgFLLW8cFztLRTgt7hSIOTT-Lf96nzD4x59k5A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Z-kOBCgFLLW8cFztLRTgt7hSIOTT-Lf96nzD4x59k5A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1PLCI3LRCGqTk-P-6kHarWrk0LrxYBeeJOepSsea7pJc/present?ueb=true&slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1PLCI3LRCGqTk-P-6kHarWrk0LrxYBeeJOepSsea7pJc/present?ueb=true&slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1PLCI3LRCGqTk-P-6kHarWrk0LrxYBeeJOepSsea7pJc/present?ueb=true&slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1hDQ6SCH_YCsd6rzOHZ7Ie0vsro_rGMF0YrAnJ8imzVc/edit?usp=sharing


from tradition to modern environmental and socio-economic needs”, acerca dos principais sistemas 

agroflorestais de produção de árvores de elevado valor relacionados com o projeto AGFORWARD. 

Estão asseguradas futuras colaborações entre a recentemente criada European Association for 

Agroecology e a EURAF.   

     

Figura 6: Algumas fotografias tiradas durante a sessão agroflorestal no Primeiro Fórum de 

Agroecologia Europeu. 

Fonte: María Rosa Mosquera-Losada (Presidente da EURAF), Anastasia Pantera (EURAF Vice-

Secretária), Nuria Ferreiro-Domínguez (Delegada Nacional EURAF para a Espanha), Novembro de 

2017. 

 

7. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE POLÍTICAS DO AGFORWARD NA 

COMMISSÃO EUROPEIA 

 

Trinta pessoas da Comissão Europeia estiveram presentes durante o evento onde foram mostrados os 

resultados finais do projeto AGFORWARD. María Rosa Mosquera-Losada apresentou a parte relativa 

às políticas. Entre outras recomendações políticas foi explicada uma definição clara de sistemas 

agroflorestais que expande a definição corrente fornecida pela Comunidade Europeia na Medida 8.2. 

A definição actual é: sistemas de uso da terra onde árvores perenes são deliberadamente integradas 

com culturas e/ou animais na mesma unidade de gestão de terra sem a intenção de estabelecer uma 

floresta. As árvores podem estar dispostas individualmente, em filas ou agrupadas, enquanto o 

pastoreio pode ocorrer dentro das parcelas (sistemas agroflorestais silvoaráveis, silvopastorícia, 

pastoreio ou pomares com culturas nas entrelinhas), ou nos limites entre as parcelas (cortinas de 

abrigo e sebes). Os comentários principais da EURAF relacionados com esta definição foram que os 

sistemas agroflorestais também podem ocorrer dentro de floresta e que árvores de fruto sem uma 

cultura no subcoberto não são agroflorestas. As práticas principais foram também identificadas como: 

(i) silvopastorícia, (ii) silvoarável, (iii) cortinas de abrigo e faixas ripícolas, (iv) forest farming e (v) 

hortas familiares onde existem árvores de fruto. Estas práticas podem estar ligadas a terras agrícolas 

(silvopastorícia, silvoarável, cortinas de abrigo e faixas ripícolas), a terras florestais (silvopastorícia e 

forest farming), e zonas urbanas e periurbanas (hortas familiares).   

https://docs.google.com/presentation/d/1hDQ6SCH_YCsd6rzOHZ7Ie0vsro_rGMF0YrAnJ8imzVc/edit?usp=sharing
https://www.agforward.eu/
http://www.agroecology-europe.org/
http://www.agroecology-europe.org/
https://euraf.isa.utl.pt/
https://www.agforward.eu/


A implementação agroflorestal em terras agrícolas (aráveis, pastagens permanentes e culturas 

permanentes) deverá estar inteiramente no Pilar I e no pagamento greening. A demonstração de 

práticas agroflorestais deverá estar ligada à apresentação dos planos de gestão ou ao estabelecimento 

de agroflorestas ligadas às medidas 222 (PAC 2007-2013) e 8.2 (PAC 2014-2020).  

Medidas ligadas ao estabelecimento das práticas agroflorestais no Pilar II deverão ser mais alargadas e 

permitir a conservação e promoção das práticas agroflorestais existentes, como foi recentemente 

reconhecido na regulação OMNIBUS. As práticas agroflorestais deverão também ser incluídas em 

zonas florestais para aumentar o uso multifuncional das florestas e prevenir os incêndios florestais.  

O período de manutenção da medida 8.2 deverá ser semelhante aos períodos manutenção de medidas 

para reflorestação e criação de florestas, i.e. dez anos, e não apenas cinco como na atual PAC.  

Medidas futuras deverão ainda considerar uma abordagem mais holística dos sistemas agroflorestais, 

tendo em vista a escala da propriedade “Life Cicle Assessments” (ou Avaliações do Ciclo de Vida) e a 

escala da paisagem através da cooperação entre agricultores. Deverá ser desenvolvida uma estratégia 

global agroflorestal, que tome em consideração a PAC, a educação, a inovação e as necessidades de 

investigação necessárias à manutenção deste sistema sustentável de uso da terra. 

Os relatórios das políticas do projeto AGFORWARD podem ser descarregados aqui. 

Fonte: María Rosa Mosquera-Losada (Presidente da EURAF), Novembro de 2017. 

 

8. VÁRIOS 

 

Documento da FAO sobre as Agroflorestas como Reabilitação da Paisagem  

Este documento de trabalho examina o modo como os sistemas agroflorestais podem promover a 

reabilitação e conservação da terra, ao mesmo tempo que potenciam a resiliência dos sistemas 

agrícolas e a sua contribuição para a segurança alimentar e o alívio da pobreza. Baseia-se no consenso 

científico de que terras saudáveis são as pedras fundamentais da sustentabilidade ambiental, social e 

económica. Esta publicação ilustra as principais contribuições das agroflorestas para os serviços 

sustentáveis do ecossistema e da redução da erosão do solo. Também descreve os principais desafios 

da aplicação dos sistemas agroflorestais na recuperação da terra. O documento termina com uma série 

de recomendações às políticas, dirigidas aos legisladores e técnicos. O documento está disponível em 

inglês e espanhol e pode ser encontrado aqui. 

 

https://www.agforward.eu/index.php/pt/regulations.html
http://www.fao.org/documents/card/en/c/fa7b6a1e-f781-4a9e-9da0-7cf02366c6f5/


Conferência sobre Produtos Florestais Não-lenhosos e Bioeconomia  

O Instituto Finlandês dos Recursos Naturais e o Centro Ártico da Universidade de Lapland, irão ser os 

anfitriões duma conferência que irá centrar-se na investigação básica e aplicada de Non-Timber Forest 

Products (NTFPs) (ou Produtos Florestais Não-Lenhosos) como parte da bioeconomia. A Conferência 

irá ocorrer de 28 a 30 de Novembro de 2017 em Rovaniemi, Finlândia. Mais informação aqui.  

TERRAenVISION Questões Ambientais de Hoje: Soluções Científicas para Questões Sociais  

Esta conferência ira ter lugar em Barcelona, Espanha de 29 de Janeiro a 2 de Fevereiro de 2018. Irá 

focar-se na investigação científica direcionada para a descoberta de soluções para as questões da 

sociedade do nosso tempo. TERRAenVISION irá promover a colaboração interdisciplinar e a formação 

de redes de transferência de conhecimento. Mais informação disponível aqui.  

2º Simpósio Europeu sobre Pollarding 

Este evento de três dias, está aberto a todos os agricultores, parceiros, gestores de recursos naturais e 

investigadores, e irá decorrer no País Basco, na França, de 1 a 3 de Março de 2018. Os objectivos do 

simpósio são o estabelecimento de um melhor entendimento dos potenciais benefícios da aplicação da 

Talhadia-de-cabeça e a identificação de modos de aumentar a utilização desta prática através da 

transferência de conhecimento e do diálogo. Mais informação acerca da chamada às contribuições 

aqui e acerca do evento aqui. 

 

 

4
ª 
Conferência Europeia Agroforestal  

A 4ª Conferência Europeia Agroflorestal terá lugar em Nijmegen, Países Baixos, entre os dias 28 e 30 

de maio de 2018. A conferência incidirá sobre como obter os objetivos da agroflorestação e sobre a 

transição para o setor agrícola, que utiliza os benefícios econômicos e ambientais oferecidos pela 

agrosilvicultura. Os agricultores são mais do que bem-vindos na conferência para trocar suas 

experiências e conhecimentos, também no que se refere às barreiras em sua transição para 

agrosilvicultura. A conferência incluirá diferentes sessões paralelas: i) Fatores de sucesso e falha na 

transição para agroflorestação, ii) Custos e rendimentos de agrosilvicultura na escala da fazenda, 

região e estado individuais; prática comprovada e modelos teóricos, iii) O que os agricultores e as 

https://www.lyyti.fi/p/NTFP2017_9630
https://terraenvision2018.eu/
http://www.agroforesterie.fr/colloque_europeen_trognes_2018/documents/Colloque-trognes-2018-appel-a-contribution-V03102017-anglaise.pdf
http://www.agroforesterie.fr/colloque_europeen_trognes_2018/documents/AFAF-colloque-trognes-2018-doc-presentation-generale-V-Anglaise.pdf


organizações agrícolas pensam sobre a Política Agrícola Comum (PAC) 2014-2020 e como 

influenciar a próxima fase da PAC ?, iv) Agroflorestal como forma de uso sustentável de Terras para 

combater a mudança climática, v) Testemunhos de agricultores em toda a Europa, vi) Benefícios 

ambientais da agroflorestação, vii) Biodiversidade e valor agregado, viii) Forragem de árvores, ix) 

Inovações em agroflorestação, x) Aspectos sociais e econômicos no desenvolvimento agrofloresta, xi) 

Concorrência e facilitação de culturas entre árvores e animais, xii) Cadeia de agroflorestação e de 

produtos múltiplos, xiii) Políticas agroflorestais, xiv) Categoria aberta. Durante a conferência, também 

serão realizadas diferentes visitas de campo: (i) Floresta agroforestal e alimentar na Bélgica, ii) 

Agroforestal em Amsterdã, iii) Florestas de alimentos no meio urbano de Nijmegen, iv) Uso 

sustentável da terra e funções sociais, v) Inovação bem sucedida na produção de alimentos ao lidar 

com a burocracia, vi) Transformação de fazendas leiteiras convencionais em fazendas agroflorestais. 

Os resumos devem ser enviados antes de 15 de dezembro de 2017. Mais informação aqui. 

 

20º Workshop de Nitrogênio 

O 20º Workshop de Nitrogênio terá lugar em Rennes, França, de 25 a 27 de Junho de 2018. São bem-

vindas 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.  

27ª Reunião Geral da Federação Europeia de Prados (EGF) 

A 27ª Reunião Geral da Federação Europeia de Prados (EGF) 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. 

13º Simpósio Europeu IFSA (Associação Internacional de Sistemas de Agricultura) 

O 13º Simpósio Europeu IFSA 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.  

 

 

https://euraf.isa.utl.pt/conferences/IVEURAFConference_2018_nijmegen
https://workshop.inra.fr/nitrogenworkshop2018
http://www.egf2018.com/
http://www.ifsa2018.gr/en/


XV Congresso da Sociedade Europeia de Agronomia (ESA) 

O XV Congresso da Sociedade Europeia de Agronomia (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.  

 

Esta newsletter é para si! Se existe alguma coisa que pensa que deve ser incluída, por favor envie 

sugestões para euraf@agroforestry.eu, e serão incluídas na próxima edição.  
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