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política de Soberania Alimentar que a sustente”. 

JIbrahima Coulibal
(CIDSE – Aliança Internacional das Agências Católicas de Desenvolvimento, 2018)
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Enquadramento

O sistema produtivo agro-industrial e as 
falsas “soluções verdes” para a agricultura 
não têm sido solução para os problemas do 
mundo, sendo até responsáveis pelo seu agra-
vamento, tais como, o aumento progressivo 
da desertificação das zonas rurais, a perda de 
biodiversidade e disponibilidade em virtude da 
monopolização das sementes e raças, a de-
gradação do solo, a proliferação de doenças 
e pragas, a desflorestação ou a contaminação 
de água. Estes problemas causam efeitos dis-
ruptivos no sector agrícola já que o desempe-
nho deste é fortemente influenciado por estas 
mudanças. 

Construir outros e novos modelos de produ-
ção e consumo é um imperativo assim como 
adoptar políticas públicas que os suportem. 
O modelo agro-ecológico que apresentamos 
neste artigo pretende responder holisticamente 
a este problema, promovendo a independência 
do agricultor e incrementando a produção local 
e diversificada, através das variedades autóc-
tones, aliada também à inovação e à capacida-
de produtiva das comunidades locais, do saber 
e da partilha descentralizada de saberes entre 
agricultores.

O que é a Agro-ecologia?

A agro-ecologia é a prática milenar que visa 
a produção de alimentos saudáveis, com a 
protecção e parcimónia no uso dos recursos 
e respeito pelas pessoas. Foi violentamente 
afrontada pela crescente aposta num modelo 
agrícola extractivista, intensivo e monocultural, 
que usa frequentemente produtos químicos de 
síntese, delapidador dos recursos naturais e da 
biodiversidade, vinculado à grande distribuição 
de bens agro-alimentares responsáveis pela 
extinção de muitas explorações agrícolas fami-
liares em Portugal e no mundo (CNA, 2021). 

Como resposta, o modelo agro-ecológico 
tem uma visão de futuro que assenta numa 
abordagem científica dos agro-ecossiste-
mas produtivos e dos sistemas alimentares, 
popular, baseada no movimento associativo 
da agricultura camponesa assente na cultura 
e na tradição, com princípios de justiça social, 
económica e ambiental (Wezel et al., 2020).

A abordagem agro-ecológica envolve os 
agro-ecossistemas e os sistemas alimenta-
res, solidificando um conjunto de princípios e 
práticas que consideram a exploração agrícola, 
o sistema alimentar e a comunidade como 
um todo e o contributo para pensar, inovar, 
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transformar, distribuir e facultar o consumo 
de alimentos sem esquecer as relações da 
sociedade e da natureza (CIDSE, 2018).

Importa referir e desmistificar: a agro-ecolo-
gia não é um modelo do passado, mas antes 
a definição de um caminho com futuro para 
o planeta. Como refere a Comissão dos Re-
cursos Naturais do Comité para as Regiões 
Europeu “…a agro-ecologia não constitui um 
regresso ao passado, na medida em que é 
mais complexa do que as práticas agrícolas 
baseadas em produtos químicos e no petróleo, 
consistindo antes numa agricultura inteligente 
que combina desempenho ambiental, econó-
mico e social, recorrendo a práticas agronómi-
cas e sociais que resultam de experiências ino-
vadoras, de um saber-fazer e da investigação 
pública;” no que respeita às sementes “… a ho-
mogeneidade e a uniformização das sementes 

são nocivas para a biodiversidade…” e que, na 
produção pecuária “…a qualidade de vida dos 
criadores de gado e o bem-estar dos animais 
são indissociáveis e merecem uma abordagem 
alternativa da pecuária, em que o criador de 
gado deixa de vender com prejuízo e respeita 
os seus animais porque está próximo deles…” 
e que economicamente “…as explorações es-
pecializadas que adquirem grandes quantida-
des de inputs (petróleo, fertilizantes, pesticidas, 
antibióticos, etc.) são amiúde economicamente 
vulneráveis…” (RCE, 2021).

 Assim, profundamente ligado à terra, às 
condições edafoclimáticas e às gentes, o 
modelo agro-ecológico é indissociável do re-
conhecimento do papel da Agricultura Fami-
liar e da Soberania Alimentar, isto é, do direito 
de cada povo decidir o que produzir e de que 
forma.

O papel dos Movimentos Camponeses

O conceito foi abraçado e fortalecido no seio do maior movimento camponês internacio-
nal – La Via Campesina – e concretizado pelos agricultores e camponeses. 

Como datas de referência importa reportar o Fórum Mundial pela Soberania Alimentar 
decorrido no Mali, em 2015, do qual saiu a Declaração de Nyéléni que define as linhas es-
tratégicas para a construção, defesa e fortalecimento da agro-ecologia.

Também os Princípios consagrados na “Declaração dos Direitos dos Camponeses e 
outras Pessoas que trabalham nas Zonas Rurais”, aprovada na Assembleia Geral da ONU 
em Dezembro de 2018, culminando uma luta de 17 anos iniciada pela Via Campesina e 
que foi ganhando cada vez mais apoiantes, dá orientações claras no caminho da constru-
ção da Agro-ecologia. 
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A proposta agro-ecológica 

A proposta agro-ecológica tem como ob-
jectivo central manter os agro-ecossistemas 
equilibrados. Isto é, construir modelos com 
menor necessidade de recurso a factores 
de produção externos à exploração agrícola, 
como são exemplo as rações, os adubos, as 
sementes, o combustível, entre outros. Assim, 
reforça a autonomia das explorações agríco-
las  e tem um menor impacto ambiental, já 
que reduz a poluição do ar e da água, recupe-
ra biodiversidade, assegura a fertilidade dos 
solos e garante o acesso a uma alimentação 
saudável (CRE, 2021).

A título de exemplo, a proposta agro-ecoló-
gica considera:

• Um maior número de explorações 

agrícolas de pequena e média dimensão e 
a interligação entre as explorações e produto-
res (mais emprego, mais instalação de jovens 
agricultores);

• Geração e manutenção de solos vivos 
(fitossanidade, sequestro de carbono e 
água);

• As condições edafoclimáticas e agro-
-climáticas na escolha das produções, va-
riedades, espécies e na definição de planos 
de produção;

• Na pecuária a produção é feita à escala 
humana, preferencialmente em regime 
extensivo com autonomia na alimentação dos 
animais; 

• Na comercialização uma relação 
estreita com a população com cadeias de 
abastecimento mais curtas e maior transfor-
mação local.
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Os 10 princípios da agro-ecologia

O modelo agro-ecológico promove prin-
cípios e valores de aplicação generalizada, 
mas que devem ser interpretados e inte-
grados nos diversos ecossistemas, permi-
tindo uma transformação agro-ecológica 
progressiva, justa e digna para os agricul-
tores e população em geral (CIDSE, 2018). 

A Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e Alimentação (FAO/
UN) publicou recentemente os 10 Ele-
mentos da Agro-ecologia, enquadrado no 
Guia de transição para sistemas agrícolas 
e alimentares sustentáveis. 

Como se pode observar na Figura 1 os 
elementos estão inter-relacionados e são 
interdependentes. 

Figura 1 – Os 10 elementos da Agro-ecologia: (da esquerda para a direita, de cima para baixo: responsabilidade 
e governança; reciclagem; eficiência; valores humanos e sociais; diversidade; sienergias, co-criação e partilha de 
conhecimento; resiliência; tradições culturais e alimentação; economia circular e solidária) (FAO, 2018).
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1. Diversidade. A agro-ecologia propõe agro-sistemas diversos em termos espa-
ciais, (ex. sistemas agro-florestais, agro-pecuária, silvo pastorícia, consociação 
de culturas), temporais (ex. sucessão de culturas) ou alimentares.

A diversificação deve ser promovida e contribui para a segurança alimentar e 
nutricional, já que permite conservar, proteger e melhorar os recursos naturais. 

2. Co-criação e partilha de conhecimento. Constrói e difunde conhecimentos 
valorizando o conhecimento popular e a tradição, e procura soluções adaptadas, 
juntando a tecnologia e a inovação (conhecimento científico) ao saber local. 

A co-criação e a partilha de conhecimento é central no processo de desenvolvi-
mento e implementação de inovações agro-ecológicas para enfrentar os desa-
fios, também num contexto de adaptação às mudanças climáticas. Desta forma, 
garante-se a combinação do conhecimento tradicional e local com o conhe-
cimento, investigação e prática científica. O conhecimento dos agricultores 
sobre a agro-biodiversidade e a experiência de gestão em contextos específicos, 
bem como o conhecimento dos mercados e das interligações são elementos es-
senciais desse processo. 
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3. Sinergias. Agro-sistemas diversos que tiram partido de complementaridades 
entre diferentes culturas, produções pecuárias ou da floresta.

Potenciar complementaridades entre as funções dos sistemas produtivos e ali-
mentares diferenciados favorece a produção de bens agrícolas e dos serviços de 
ecossistema (ex. manutenção do ciclo da água). 

4. Eficiência. Melhor uso dos recursos naturais, diminuindo a necessidade de 
recursos externos à exploração agrícola e os impactos negativos no ambiente.

A agro-ecologia tem como objectivo transformar os sistemas agrícolas: de siste-
mas com elevado recurso de factores de produção externos (inputs): sementes, 
adubos, fertilizantes, correctivos, para sistemas que reduzam esta dependência 
e que privilegiem a informação e conhecimento, tendo como objectivo desenvol-
ver sistemas altamente produtivos. 

5. Reciclagem. Aumentar a eficiência da exploração agrícola depende da capa-
cidade de reciclar nutrientes, fechar ciclos e minimizar a poluição. 

As práticas agro-ecológicas imitam os ecossistemas, apoiando-se no desenvol-
vimento de processos biológicos que impulsionam a reciclagem de nutrientes, 
biomassa e água, aumentando a eficiência do uso dos recursos que favorece a 
produção agrícola.

6. Resiliência. Sistemas biodiversos apresentam maior resistência a perturba-
ções, tal como a diversificação do mercado reduz a exposição à volatilidade de 
preços.

A manutenção do equilíbrio funcional dos agro-ecossistemas, aumentada pela 
diversificação, fortalece a capacidade de resistir a choques como sejam eventos 
climáticos extremos (ex. seca, inundações ou tempestades) ou a resistência a 
ataques de pragas e doenças. 
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7. Valores sociais e humanos. Garantir a dignidade, igualdade, inclusão e a jus-
tiça social são valores fundamentais para o desenvolvimento das comunidades.

A agro-ecologia enfatiza os valores humanos e sociais e a inclusão. Melhorar o 
rendimento e a igualdade nas áreas rurais é elementar para alcançar sistemas 
alimentares sustentáveis. Assim, aborda a igualdade criando oportunidades, em 
especial, para mulheres e jovens. Ao promover a autonomia e as capacidades 
de adaptação de gestão dos agro-ecossistemas, as abordagens agro-ecológicas 
preparam as comunidades com os meios necessários para eliminar a pobreza, a 
fome e a desnutrição. 

8. Cultura e tradição alimentar. Construção de relações mais harmoniosas en-
tre a produção e o consumo com vista à realização do Direito Humano à Alimen-
tação e Nutrição Adequadas.

A agricultura e a alimentação são parte do património da Humanidade. A agro-
-ecologia contribui para a agricultura sustentável e para a segurança alimentar e 
nutricional, mantendo ecossistemas saudáveis, apoiados em dietas que lembram 
valores culturais e hábitos alimentares.

9. Governança. São necessárias políticas públicas transparentes e inclusivas, 
para apoiar agricultores na transformação e garantir o acesso equitativo a recur-
sos naturais.

A agro-ecologia requer mecanismos de governança responsáveis, e em diferen-
tes escalas, que garantam a eficácia das acções, mas que ao mesmo tempo 
apoiem as transições para sistemas agrícolas e alimentares sustentáveis. 

10. Economia circular e solidária. Estimular mercados de cadeia curta, apro-
ximando produtores de consumidores, e contribuindo para a dinamização das 
economias locais.

Economias circulares e solidárias que ligam produtores e consumidores ofere-
cem soluções sustentáveis e inovadoras, promovem a base social para o desen-
volvimento inclusivo e sustentável. 
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Evolução dos princípios agro-ecoló-
gicos

Importa referir a evolução que os prin-
cípios agro-ecológicos têm sofrido e da 
enorme possibilidade de irem sofrendo al-
terações e adaptações pelos agricultores 
e pelas populações. 

Por exemplo, o novo conjunto conso-
lidado de 13 princípios alinhados e com-
plementares aos 10 elementos da agro-
-ecologia desenvolvidos pela FAO (HLPE 
2019), que apresentamos: reciclagem; 
redução de consumos; saúde do solo; 
saúde animal; biodiversidade; sinergia; 
diversificação económica; co-criação de 
conhecimento; valores sociais e dietas; 

justiça; conectividade; governança da 
terra e dos recursos naturais; participa-
ção. A diferença é que dão mais destaque 
ao solo e à saúde animal e distinguem 
biodiversidade de diversificação económi-
ca, para além de que identificam quatro 
pontos-chave: diversidade; economia cir-
cular e solidária; co-criação e partilha de 
conhecimento; e governança responsá-
vel para permitir caminhos plausíveis de 
mudança transformadora em direcção à 
agricultura sustentável e sistemas alimen-
tares (Wezel et al. 2020).

Também a Coordenadora Europeia Via 
Campesina (ECVC, 2022) fez publicar re-
centemente um documento com origem 
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no grupo de trabalho de Agro-ecologia e 
a articulação dos Jovens da ECVC, com 
base no Fórum Internacional Nyéléni de 
Agro-ecologia, Pilares e Princípios da De-
claração de Agro-ecologia da ECVC, em 
que define 11 princípios da agro-ecologia, 
que apresentamos de seguida: 

1. Aplicação fluída e harmoniosa em 
todos os territórios;

2. Ecológico e de baixo consumo;
3. Político, social e determinado pelas 

comunidades;
4. Direitos colectivos e acesso aos 

bens comuns;
5. Horizontalidade e diversidade na 

aprendizagem;
6. Ligação espiritual e não mercantili-

zada com a terra;
7. Solidariedade e acção colectiva;
8. Autónomo e justo, baseado numa 

economia social e solidária;
9. Desafia e transforma as estruturas 

de poder global;
10. Igualdade de poder e de remunera-

ção entre género e estruturas;
11. Oportunidades para jovens em 

áreas rurais.

Instrumentos de política pública

A Política Agrícola Comum (PAC)

Para que ocorra a transformação agro-
-ecológica, o Comité Europeu para as 
Regiões recomenda, por exemplo, que os 
pagamentos directos sejam dirigidos prio-
ritariamente às pequenas e médias explo-
rações agrícolas e apresenta exemplos de 
práticas agro-ecológicas concretas que 
podem ser consideradas na PAC e adap-
táveis aos Estados-Membro (CRE, 2021):

• A diversificação das culturas, que cria 
explorações menos vulneráveis a riscos 
naturais ou sectoriais;

• Maior intervalo entre rotações e asso-
ciações de plantas que geram benefícios 
agrícolas mútuos; 

• Instalação de infra-estruturas agro-
-ecológicas: árvores, sebes, charcos, ha-
bitats com pedras (muros) em torno das 
parcelas; 

• Cultivo de leguminosas, culturas fixa-
doras de azoto; 

• Utilização de ampla gama de espé-
cies e variedades na exploração agrícola; 
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• Cobertura dos solos que previna a 
erosão; 

• Reapropriação das sementes campo-
nesas e de raças autóctones, mais bem-
-adaptadas às especificidades edafocli-
máticas dos territórios; 

• A policultura combinada com a activi-
dade pecuária.

• Medidas que priorizem:
 » métodos de produção agro-ecoló-
gicos, incluindo a agrossilvicultura;

 » circuitos curtos de comercialização;
 » formação e aconselhamento no 
domínio da agro-ecologia, da 
agrossilvicultura e da agrossilvo-
pastorícia.

No âmbito da definição do Plano Es-
tratégico da Política Agrícola Comum, os 
Estados-Membro (EM) estão obrigados a 
definir medidas que melhorem o desem-
penho ambiental dos beneficiários da 
PAC.

Desta forma, considera a Comissão 
Europeia que, a par da operacionaliza-
ção da Estratégia do Prado ao Prato, um 
dos modelos que os EM podem definir é 
a agro-ecologia já que está associada a 
práticas agrícolas que desempenham um 
papel importante na preservação do am-
biente, apresentando alguns exemplos de 
práticas possíveis a adoptar pelos agri-
cultores (enquadrado num regime obriga-
tório ou voluntário) (RRN@2022):

• Rotação de culturas com leguminosas;

• Cultura de cobertura entre as fileiras 
de árvores em culturas permanentes –
pomares, vinhas, oliveiras – (condiciona-
lidade reforçada);

• Cobertura do solo no Inverno e cultu-
ras intercalares (condicionalidade reforça-
da);

• Sistema pecuário baseado em pasta-
gem de baixa intensidade;

• Uso de culturas/variedades de plantas 
mais resilientes às mudanças climáticas;

• Espécies mistas/prados diversos de 
pastagens permanentes para fins de bio-
diversidade (polinização, pássaros, maté-
rias-primas para caça);

• Melhor cultivo de arroz para diminuir 
as emissões de metano (por exemplo, téc-
nicas alternadas húmidas e secas);

• Práticas e padrões estabelecidos 
pelas regras de agricultura biológica.

Agenda para a Inovação 20|30

Também no âmbito da Agenda para a 
Inovação para a Agricultura, publicada a 
13 de Outubro de 2020, o Governo portu-
guês delineou os Eixos Estratégicos para 
a próxima década e incluiu a “valorização 
e gestão sustentável dos recursos natu-
rais e genéticos” no quadro do desenvol-
vimento de Territórios Sustentáveis (IE 6) 
(RCM, 2020). É neste enquadramento que 
o modelo agro-ecológico é considerado 
como um dos sistemas de produção mais 
sustentáveis, a par de outros modelos.
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O papel da Agricultura Familiar na 
afirmação do modelo agro-ecológico 
em Portugal 

Na perspectiva da CNA a agro-ecologia 
é indissociável da promoção da Agricul-
tura Familiar e da Soberania Alimentar, 
isto é, do direito de cada povo a decidir 
o que produzir para assegurar o sustento 
económico e alimentar das populações, 
assente nas 3 vertentes e nos 10 Princí-
pios da FAO/UN (CNA, 2021). 

A Agricultura Familiar portuguesa tem 
por base alguns dos princípios da agro-
-ecologia, como seja o respeito pelos 
recursos naturais, a adaptação aos 
ecossistemas, o recurso a alternativas à 
importação massiva de factores de pro-
dução com base no seio do conhecimen-
to tradicional (ex. utilização de sargaço/
estrume para fertilização de terras na 
substituição de adubos), suporta-se 
na cultura e nas comunidades locais e 
promove um património genético vasto, 
uma agro-bio-diversidade única e uma di-
versidade alimentar rica, essencialmente 
assente num modelo de comercialização 
local (ex. feiras e mercados tradicionais).  

Desta forma é fundamental ampliar o 
debate sobre agro-ecologia em Portugal, 
trabalhar para o reconhecimento insti-
tucional do modelo, construir políticas 

públicas que promovam e capacitem no 
sentido de colocar a Agricultura Familiar 
portuguesa a beneficiar da importância 
que detém, do que representa e do que já 
vem fazendo. Por exemplo através da real 
concretização do Estatuto da Agricultura 
Familiar.

A criação do CeCAFA - Centro de 
Competências para a Agricultura Fami-
liar e Agro-ecologia 

Foi criado em Dezembro de 2021, por 
iniciativa da CNA, o CeCAFA - Centro de 
Competências para a Agricultura Familiar 
e Agroecologia que reúne entidades da ad-
ministração, ensino superior, associações 
de agricultores e de produtores florestais, 
dos baldios, e do desenvolvimento local 
com o objectivo de fortalecer a Agricultura 
Familiar e a Agro-ecologia em Portugal.

Entidades fundadoras do CeCAFA:

Associação das Mulheres Agricultoras e Rurais Portuguesas - MARP;
Associação dos Jovens Agricultores de Portugal - AJAP;
Associação para a Cooperação e o Desenvolvimento - ACTUAR;
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local - ANIMAR;
Confederação Nacional da Agricultura - CNA;
Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural – DGADR;
Federação Minha Terra;
Federação Nacional de Baldios - BALADI;
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. - INIAV, I.P.;
Instituto Politécnico de Coimbra – Escola Superior Agrária de Coimbra - ESAC;
Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior Agrária - ESAV;
Instituto Superior de Agronomia - ISA;
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – UTAD.
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Esta estrutura tem como missão con-
tribuir, no contexto da Agricultura Fami-
liar, para uma transição justa e inclusiva, 
apoiando a autonomia das explorações e 
a adaptação/mitigação às alterações cli-
máticas, a gestão eficiente de recursos, a 
valorização da profissão (financeira, reno-
vação geracional, a igualdade de género), 
a promoção dos conhecimentos tradicio-
nais agro-ecológicos, a aposta em circuitos 
curtos de comercialização e a salvaguarda 
da saúde dos consumidores, dos agriculto-
res/as e dos ecossistemas agrícolas.

Para tal, o CeCAFA propõe-se ao 
cumprimento dos seguintes objectivos 
(CeCAFA,2021): 

• Investigação, transferência de conhe-
cimento e capacitação:

 » Melhorar o modelo de gestão e or-
ganizacional da exploração;

 » Acesso a soluções tecnológicas 
(ex. eficiência energética, economia circu-
lar e adaptação/mitigação às alterações 
climáticas);

 » Técnicas e princípios agro-ecológi-
cos e integração nos processos produtivos, 
de transformação e de comercialização;

 » Preservação e valorização dos ser-
viços dos ecossistemas prestados pelas 
suas explorações;

 » Conhecimento e diversidade bioló-
gica, tecnológica e cultural tradicionalmen-
te transmitida de geração em geração;

 » Papel e valor do/as agricultores/as 
familiares na construção de sistemas ali-
mentares sustentáveis;

 » Cooperação nacional, regional 
e internacional, com entidades que se 
dedicam à investigação, promoção, divul-
gação e capacitação do/as agricultores/as 
familiares no âmbito dos princípios agro-
-ecológicos. 

• Políticas Públicas
 » Recolha de dados para a monitori-

zação da realidade da Agricultura Familiar 
em Portugal e do impacto das políticas 
públicas; 

 » Recolha de dados que contri-
buam para a definição de rendimentos 

justos para o/as agricultores/as familiares, 
através do mercado, das políticas e das 
dinâmicas e programas locais/nacionais;

 » Criação e reforço de dinâmicas co-
lectivas em torno da agricultura familiar, 
da agro-ecologia e dos sistemas alimenta-
res sustentáveis ao nível local e nacional;

 » Promoção dos Circuitos Curtos 
de Comercialização de produtos Agro-
-alimentares baseados em práticas agro-
-ecológicas, com garantia de qualidade 
atestada com base no reconhecimento 
do sistema de garantia de qualidade “Sis-
temas Participativos de Garantia” (SPG), 
e com origem no universo da Agricultura 
Familiar.

Conclusão

A agro-ecologia constitui um modelo 
alternativo de produção ao modelo agro-
-industrial de produção dominante no 
mercado que visa a transformação dos 
modos de produção e consumo, com base 
na Agricultura Familiar com vista à Sobe-
rania Alimentar dos povos, pela: 

• Valorização do sistema de produ-
ção alimentar local; 

• Criação/fortalecimento das liga-
ções urbano-rurais, valorizando os cam-
poneses, os pastores, os agricultores 
urbanos, as mulheres e os jovens; 

• Geração e preservação do conheci-
mento local; 

• Promoção da justiça social; 
• Estimulação da identidade e da 

cultura; 
• Fortalecimento da vitalidade das eco-

nomias rurais. 

Para tal é importante investigar, conhe-
cer e apoiar a Agricultura Familiar nesta 
transformação que se quer justa e é ne-
cessária também através da definição e 
concretização de políticas públicas que a 
promovam, como por exemplo o Estatuto 
da Agricultura Familiar. 
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