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Introdução
A Rede da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar e Nutricional na Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa (REDSAN-CPLP) tem levado a cabo ações de lobby e
advocacia em prol do Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas (DHANA)
nos países da CPLP. Neste contexto, tem defendido o reconhecimento e integração dos
agricultores familiares nas políticas de segurança alimentar e nutricional (SAN) e a
centralidade da agroecologia como marco conceptual para o desenvolvimento da
agricultura familiar e como instrumento para realizar progressivamente o DHANA e a
SAN nos países da CPLP.
A promoção da agricultura familiar tem como premissa a agroecologia, enquanto ciência
que toma a atividade agrícola de um ponto de vista sistémico, considerando as
dimensões biológica, económica, cultural e social. A agroecologia nasceu da crítica
ambiental da chamada “Revolução Verde” e, como tal, contrapõe-se a esta numa série
de dimensões, desde logo, o entendimento do solo: em vez de o analisar como suporte
de uma atividade quase industrial de produção de alimentos, com seus insumos
(sementes e adubos químicos) e outputs, a agroecologia analisa o solo como uma das
componentes centrais – talvez a mais importante – de um ecossistema capaz de suprir
as necessidades alimentares da humanidade
A agroecologia dá prioridade aos pequenos produtores familiares, considerando as
condições ecológicas, económicas, culturais e sociais em que atuam. A agroecologia
assenta sobre o encontro entre dois tipos de saber: por um lado, o saber académico em
ecologia que olha a parcela como parte de um ecossistema onde ocorrem múltiplos
processos; por outro lado, o saber e práticas dos agricultores familiares que, com a sua
experiência milenar, aprenderam a otimizar os recursos disponíveis. Assim, a
agroecologia encontra respostas para os dois problemas que a Revolução Verde
desvelou na agricultura tradicional: i) a marginalização dos agricultores pobres e a sua
inserção desigual e subordinada nas cadeias agroalimentares; ii) o uso de agrotóxicos
com todas as implicações negativas inerentes para a saúde humana e para o equilíbrio
do ecossistema.
O uso de herbicidas e pesticidas no contexto da Revolução Verde mostra claramente a
visão linear da agricultura clássica. Entendendo o sistema agrícola como um espaço
onde os insumos são transformados em outputs, insetos e plantas adventícias são vistas
como agentes estranhos ao sistema. Portanto, devem ser eliminados. Para a
agroecologia, a produção de alimentos tem lugar em ecossistemas autorregeneráveis,
dependentes da energia solar. Portanto, a regeneração da fertilidade do solo por meio
da rotação de culturas e da adubação verde e/ou orgânica não podem ser vistos como
meros substitutos dos insumos da agricultura convencional. O mesmo se pode dizer
acerca da manutenção da diversidade de plantas para evitar pragas e doenças. Não se
trata, portanto, de uma mera mudança nas técnicas para produzir alimentos; está em
jogo a transformação da própria lógica de fazer agricultura1.

1

Altieri, M. (2004) Agroecologia. A Dinâmica Produtiva da Agricultura Sustentável. Editora da UFRGS,
Porto Alegre.
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Durante séculos, indígenas e comunidades tradicionais viveram em simbiose com a
Natureza. O que é novo, portanto, aos ecossistemas naturais não é a ação humana, mas
a ação humana que recorre a meios estranhos a esses ecossistemas: que transporta
potássio do Chile para todo o mundo; que incorpora azoto sintetizado em plantas
industriais; ou que introduz genes de peixes em sementes de tomate. O que quer dizer
que a autorregeneração dos agro-eco-sistemas não dispensa a ação humana. Contudo,
é incompatível com certas práticas que, introduzindo material externo, arruínam os seus
mecanismos autorreguladores e autorreguláveis.
Na expectativa de dar visibilidade ao trabalho e experiências acumuladas em
agroecologia pelas organizações das redes nacionais de SAN que integram a REDSANCPLP, e fortalecer a experiência da rede regional e suas associadas em matéria de
agroecologia e agricultura familiar, foi proposta a elaboração de um Dossier de boaspráticas em agroecologia na CPLP. Para tal estas práticas foram organizadas em 4
estratégias (ou eixos) diferentes2:
1 - Boas práticas de adoção e fortalecimento de modelos produtivos mais
sustentáveis; esta estratégia está relacionada com a transformação dos modelos
de produção; trata-se de promover modelos produtivos e técnicas de produção
que tenham os menores efeitos negativos possíveis sobre o ambiente, sem
libertação de substâncias tóxicas para a atmosfera, solo e água (Angola e TimorLeste).
2 - Inovações tecnológicas adequadas à agricultura familiar: através da difusão
de tecnologias sociais (produtos, técnicas ou procedimentos que são
desenvolvidos pela própria comunidade e representam soluções efetivas para os
seus problemas concretos). Estas tecnologias simples e baratas podem ser
implementadas com recursos existentes localmente, apresentando-se, por isso,
adequadas a pequenos produtores e consumidores (Brasil).
3 - Boas práticas de organização dos agricultores familiares: a metodologia
Agricultor-a-Agricultor é uma forma de organização de agricultores com o
objetivo de facilitar a transferência de conhecimentos. Esta metodologia pode
ajudar a criar soluções para: fortalecer o apoio aos agricultores na difusão de
tecnologias de produção e transformação de alimentos; a comercialização dos
seus produtos; fortalecer mecanismos de participação da agricultura familiar em
espaços de negociação com diferentes atores (Guiné-Bissau e São Tomé e
Príncipe).
4 - Boas práticas de comercialização justa e solidária e compras públicas: a
autonomia dos agricultores familiares em relação às cadeias agroalimentares
decorre, também de formas de comercialização que aproximem a produção do
consumo, a partir de circuitos curtos de comercialização. As feiras têm
constituído a principal forma de aproximação entre o consumidor e o produtor,
evitando intermediários que elevam os preços dos produtos para os
consumidores e os baixam para os produtores; as compras públicas são também

2

Algumas das boas práticas identificadas e descritas neste dossier podem ser integradas em mais do que
uma estratégia.
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uma estratégia que confere sustentabilidade à agricultura familiar (Cabo Verde
e Portugal).
Esta proposta foi discutida e aprovada em Março de 2015, na reunião da REDSAN-CPLP,
no âmbito das atividades do I Fórum da Agricultura Familiar e SAN na CPLP (São Tomé e
Príncipe), tendo todas as redes nacionais manifestado interesse e disponibilidade em
participar nesse processo. Este dossier foi desenvolvido no âmbito da REDSAN-CPLP e
contou com o apoio da Rede Internacional de Segurança Alimentar (IFSN) e da
Associação para a Cooperação e o Desenvolvimento (ACTUAR). Contribuíram para a sua
elaboração as seguintes Redes Nacionais da Sociedade Civil: Grupo de Trabalho sobre
Segurança Alimentar e Nutricional de Angola, Fórum Brasileiro de Soberania e
Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN), a Plataforma das ONG de Cabo Verde
(PONG), a Rede da Sociedade Civil para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional
da Guiné-Bissau (RESSAN-GB), a Rede Portuguesa pela Soberania e Segurança Alimentar
e Nutricional (ReAlimentar), a Rede da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar e
Nutricional de São Tomé e Príncipe (RESCSAN-STP) e a Rede de Agricultura Sustentável
de Timor-Leste (HASATIL) 3 . Participaram ainda a Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), em articulação com a Comunidade do Bico do
Papagaio (Estado de Tocantins - Brasil), e a União Nacional dos Camponeses Angolanos
(UNACA). A CONTAG e a UNACA integram o Mecanismo de Facilitação da Participação
da Sociedade Civil no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional (MSC COSAN) da
CPLP.

3 Nota: Apesar do interesse manifestado na iniciativa, a Rede de Organizações para a Soberania Alimentar
(ROSA), de Moçambique, não enviou contributo para o desenvolvimento deste dossier.
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1. Boas práticas de adoção e fortalecimento de modelos
produtivos sustentáveis
1.1 Boas práticas de agroecologia na agricultura familiar promovidas pela
União das Cooperativas Agrícolas de Angola
1.1.1 Introdução
A adubação orgânica e a rotação cultural constituem uma aposta da União Nacional da
Confederação das Associações de Camponeses e Cooperativas Agro-pecuárias de
Angola (UNACA), visando assegurar a produção de alimentos saudáveis, com menos
tóxicos possível. Estas técnicas protegem a biodiversidade e mantêm funcional o
ecossistema. Praticadas em pequena escala há vários anos pelos agricultores familiares
em algumas zonas do país, estas práticas agroecológicas tomaram outros contornos de
vulgarização com a perca de fertilidade em muitos solos nas províncias do sul e centro
do país. Algumas organizações tais como a UNACA estão a ensaiar estas práticas
(adubação orgânica com palhas verdes ou secas, compostagem ou aplicação direta de
esterco animal, práticas agroflorestais e a rotação de culturas) junto das Associações e
das Cooperativas dos Agricultores. As vantagens sociais, económicas e ambientais da
aplicação de adubo orgânico produzido industrialmente no país cativaram a atenção da
UNACA.
1.1.2 Apresentação da localização e do contexto da experiência
As primeiras experiências de combinação dos conhecimentos tradicionais e das novas
práticas ecológicas foram ensaiadas na província do Huambo, numa zona localizada na
parte centro do país, onde os solos estão improdutivos devido ao uso exagerado de
adubos químicos. Nesta zona, sem aplicação de adubo é difícil colher alguma coisa. Para
remediar este problema, a UNACA, após ter participado no intercâmbio sobre “Políticas
públicas e sistemas de produção agrícola sustentáveis na CPLP”, organizado pelo
Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil no Conselho Regional de
Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP (MSC-CONSAN), amadureceu a reflexão
sobre o seu programa de agroecologia e iniciou um círculo de campanha de
consciencialização dos seus associados (agricultores familiares) sobre a necessidade de
conservação dos solos. Assim, nesta ação vulgarizaram-se as práticas agroecológicas,
particularmente a utilização de adubo orgânico produzido domesticamente ou com
origem na indústria.
As primeiras experiências iniciaram-se na Província do Huambo. Seguiram-se as
províncias do Kwanza Sul e do Bié, onde palestras e seminários de capacitação dirigidos
a agricultores familiares de algumas cooperativas estão ser animados. Os associados
estão a descobrir os benefícios dos adubos orgânicos e a aprender as técnicas da sua
aplicação em aula prática em campos experimentais preparados para o efeito. Em
Janeiro de 2016, o número de famílias beneficiárias estava estimado em mais 2 mil,
sendo que este número poderá subir exponencialmente, dado o preço do adubo
químico no mercado nacional. Estas explorações, em que a totalidade da mão-de-obra
é de origem familiar, possuem rendimentos muito baixos e estão vulneráveis às
calamidades naturais e pobreza.
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Muitos agricultores familiares/camponeses das zonas central e sul de Angola têm usado
nos seus cultivos adubos químicos e agrotóxicos, o que degrada o solo, o deixa sem vida
e, consequentemente, sem capacidade produtiva.
Esta nova experiência foi particularmente bem-sucedida numa cooperativa da província
do Huambo, onde os agricultores usaram pela primeira vez adubo orgânico nos viveiros
de hortaliças. Vendo que os resultados foram satisfatórios, os demais membros da
Cooperativa decidiram aderir à iniciativa. No momento, é ainda prematuro medir o
impacto desta prática na vida dos agricultores, uma vez que o uso em grande escala dos
adubos orgânicos é ainda novo neste contexto. A UNACA está a acompanhar
atentamente a adoção desta prática e, em momento oportuno, publicará os resultados
e o impacto que terá na vida dos agricultores familiares.
O adubo orgânico proposto pela UNACA é um composto de matérias vegetais e
excrementos de animais, às vezes com a adição do cálcio (dependendo do estado do
solo a fertilizar), em diferentes fases de decomposição, produzido localmente. O
produto apresenta-se em forma de pequenas partículas que devem ser aplicadas
ligeiramente abaixo da camada superficial para que a sua decomposição não danifique
as raízes das plantas.
1.1.3 Resultados
A aplicação deste adubo nos solos empobrecidos da zona sul e central de Angola
reforçará a capacidade produtiva das associações e cooperativas dos camponeses
beneficiários, aumentando as colheitas e garantindo a Segurança e a Soberania
Alimentar e Nutricional e a sustentabilidade dos solos. A aplicação correta destes
adubos orgânicos com adição de cálcio não somente melhora a produtividade dos
cultivos mas também contribui para recompor as características edáficas dos solos.
Neste momento, há grande pressão por parte dos agricultores familiares/camponeses
que beneficiaram na fase experimental para adquirir mais adubo orgânico. Isto é uma
das provas que mostram que o produto e a prática estão a ser bem aceites pelos
camponeses. Como já foi referido, espera-se o momento oportuno para medir os
resultados e o impacto que a técnica terá na vida dos agricultores familiares.
Desafios atuais e principais recomendações
Um dos grandes desafios que ainda subsiste é o tabu existente relativamente ao uso de
adubo orgânico em grande escala, num contexto em que todos os agricultores estão
habituados a usar o adubo químico e agrotóxicos. Há resistência em aderir e os
agricultores requerem ainda provas de resultado da fertilização efetiva e do aumento
da colheita. A UNACA está a organizar seminários e palestras sobre a temática da
agroecologia e particularmente sobre o fabrico e utilização de adubos orgânicos. Os
principais grupos-alvo destas iniciativas são autoridades locais e líderes das associações
e cooperativas, para consolidar os conhecimentos e capacidades no que respeita os
benefícios da agroecologia na agricultura familiar.
Também persiste a resistência por parte das empresas importadoras dos adubos
químicos, que vendem os seus produtos muito caros e temem perder clientes, caso os
agricultores adiram em massa a estas boas práticas.
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1.2 A promoção da agricultura familiar e da agroecologia em Timor-Leste: a
abordagem da sociedade civil
1.2.1. Introdução
Em Timor-Leste, a sociedade civil está organizada numa rede para a promoção do
desenvolvimento sustentável da Agricultura que possui a seguinte designação:
Hamentin Agricultura Sustentavel Timor Lorosae (HASATIL) 4 . Esta Rede baseia a sua
filosofia de trabalho no contexto, no conhecimento e nas práticas locais levadas a cabo
pelos antepassados e passadas de geração em geração, desde antes da colonização
portuguesa e da ocupação ilegal pelos militares indonésios (1975-1999). A HASATIL tem
vindo a apoiar os seus membros na implementação de boas práticas de agroecologia
para a agricultura familiar e reconverter alguns agricultores adeptos da agricultura
química. O trabalho da HASATIL é desenvolvido nas áreas dos seus Membros localizadas
em 13 Municípios.
Há quatro boas práticas introduzidas pelos membros da HASATIL na comunidade:
1. aumento da consciência dos agricultores em relação à agroecologia, continuando
a manter a produtividade da terra e o respeito pela natureza, e desta forma
contribuindo para diversificar a produção para o consumo familiar e, em alguns
casos, a distribuição nos mercados locais com vista à obtenção de
renda/rendimento para algumas famílias; esta metodologia permite ajudar a
agricultura familiar através da maximização do uso dos espaços de terra, de forma
a plantar hortícolas como: legumes, frutos e outras plantas, conservando a água e
protegendo o solo.
2. A motivação e participação pública, integrando o trabalho e os movimentos
sociais no campo, e o apoio aos agricultores na criação das condições mínimas
para estes, reformando a política da terra e a política rural, criando cooperativas
rurais e partilhando conhecimento de forma a recordar-lhes as práticas do Tara
Bandu5 quando este ainda não foi aplicado.
3. A capacitação prática nas terras dos agricultores, com o objetivo de aumentar o
conhecimento destes e maximizar a conservação e uso dos recursos locais de
forma sustentável e de melhorar o conhecimento dos agricultores, experiência e
liderança, através da “Escola de Campo do Agricultor”, e conduzindo visitas de
intercâmbio entre agricultores através do “Dia de Campo do Agricultor”, numa
abordagem que privilegia a prática em detrimento da teoria, a observação da
prática diretamente na terra do agricultor (“Práticas na Exploração do Agricultor”)
do uso e conservação dos recursos naturais existentes de forma a aumentar a
produção, as colheitas e a biomassa.
4. A identificação dos recursos naturais locais; identificando plantas e outros
materiais orgânicos que podem ser utilizados na produção de fertilizantes
orgânicos (líquidos e não-líquidos), recorrendo a abordagens defensivas, às
práticas de rotação de culturas e culturas intercalares, com objetivos adicionais de
providenciar a proteção contra ventos fortes e fertilizante verde.

4

Rede de Agricultura Sustentável de Timor-Leste
Práticas tradicionais que envolvem a regulação dos comportamentos das comunidades nas atividades de
conservação e utilização de recursos naturais de forma sustentáve
5
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Para além de dar a assistência aos agricultores nestas práticas de terreno, os membros
da HASATIL também se envolvem no trabalho político e de advocacia juntamente com
outras partes intervenientes, com vista à promoção dos direitos dos agricultores e do
desenvolvimento da agricultura sustentável desde a base até ao nível nacional, regional
e internacional. Com esta abordagem de advocacia, a HASATIL procurar convencer os
parceiros de desenvolvimento, como o Governo Local e as agências doadoras, a alocar
recursos para a assistência técnica, para a melhoria do conhecimento dos membros da
HASATIL e apoios financeiros dirigidos à agricultura familiar e agroecológica. Isto apesar
das diferenças de ponto de vista existentes entre a sociedade civil e o Governo sobre
qual o sistema mais adequado para o desenvolvimento da agricultura em Timor-Leste.
Tem existido uma boa cooperação e complementaridade entre a HASATIL e o Governo.
O Governo tem envolvido a HASATIL nos processos de consulta e os Membros da
HASATIL têm tido a oportunidade para expressar as suas ideias nas reuniões que tiveram
lugar ao nível nacional, regional e internacional.

Figura 1. Plantação de ananases
1.2.2 Localização e contexto regional da experiência
A área total de Timor-Leste é 14,500km2, dos quais cerca de 600.000 hectares são
apropriados para o desenvolvimento da agricultura, pecuária e aquicultura. A área
melhor para o desenvolvimento da agricultura está localizada na costa do Sul de Timor,
pois trata-se de uma área ampla e plana, e as chuvas são suficientes. A população total
de Timor-Leste é de mais de 1 milhão de habitantes e muito jovem, facto que se usado
corretamente pode ser um potencial para desenvolver o setor agrícola. Do total da
população, 80% vive em áreas rurais, sendo que a sua subsistência é garantida pelas
atividades agrícolas. A partir da área mencionada, 80.000 ha são ocupados por campos
de arroz e 215.000 ha por milho e mandioca. O número de famílias em Timor-Leste
envolvidas na agricultura é 184.652. De acordo com dados do Ministério da Agricultura
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e Florestas, o total de famílias envolvidas na produção de arroz é 45.673, e no cultivo do
milho 102.347.
Para abordar os aspetos acima descritos, os membros da HASATIL realizam o seu papel
cobrindo 13 municípios com a visão de promover e capacitar os agricultores no processo
de luta para desenvolver a agricultura familiar e agroecológica. A missão e o ação da
maioria dos Membros aborda os seguintes temas: reforma agrária, horticultura,
pecuária, aquicultura e plantas industriais. No quadro seguinte apresentam-se os
diferentes programas desenvolvidos pelos Membros da HASATIL:
Quadro 1 – Organizações, zonas de intervenção e atividades/temas desenvolvidos
Organização

Zona de Intervenção

Hametin Lia Tatoli Costa sul
(HLT)
RAEBIA

Atividade/tema
Atividade agro florestal, viveiro de plantas

Aileu, Baucau e Manatuto Capacitação dos agricultores em gestão de recursos
naturais de base comunitária (uso do solo, técnicas de
Agricultura de conservação, produção participativa
de plantas, banco de sementes comunitário,
promoção do direito consuetudinário (Tara Bandu)
com o objetivo de regular o comportamentos das
comunidades nas atividades de conservação e
utilização de recursos naturais de forma sustentável

Kadalak
Instituto Ermera, Same e Covalima Horticultura, campanhas de reforma agrária,
Sulimutu (KSI)
desenvolvimento de cooperativa e Tara Bandu
Institute Matadalan Bobonaro
Integradu (IMI)

Programa de apoio à agricultura familiar e
agroecológica, aquacultura

Sentru Treinamentu Área Central do Município Viveiro de plantas comunitário
Agrikultura
de Aileu
(STIKA)
Haburas Foundation

Dili, Oecusi, Covalima e Advocacia para a eliminação de agrotóxicos, justiça
Lospalos
na propriedade da terra, turismo comunitário

CIAC

Viqueque

Sistemas integrados de agricultura, pecuária e
aquacultura, irrigação

Outros Membros da HASATIL desenvolvem atividades de apoio aos agricultores nas
atividades de plantas industriais e produção animal.

1.2.3 Marco histórico e desenvolvimento da experiência
Antes da colonização, os antepassados usavam o conhecimento e materiais locais,
recursos naturais existentes, a fim de gerir a terra para o plantio de produtos hortícolas
e plantas industriais. Embora os antepassados usassem um sistema de agricultura
primitiva, a área cultivada não era ampla . No entanto a produção podia ser consumida
por um longo período, porque desde o início do cultivo da terra, era feito o ritual do
corte da corda, e antes do plantio faziam o ritual de tukan ahi tukan e antes da colheita
o ritual sau batar. Estas práticas mostram o caráter dos agricultores na época que
respeitavam e defendiam os princípios da agricultura familiar e agroecológica.
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Antes da chegada dos colonizadores portugueses a Timor-Leste, com base na história
que ouviram dos pais e avós, os antepassados nunca enfrentaram escassez de
alimentos, pois a natureza proporcionava alimentos suficientes, como batata-doce,
mandioca, akar e outros.
O colonialismo em Timor-Leste manteve o sistema agrícola natural, apenas mudou a
estratégia de trabalho, que passou a ser forçado e obrigatório, a fim de aumentar a
produção das atividades da Sociedade Nacional do Trabalhos Agrícolas no Município de
Ermera. Mas o resultado na produção não beneficiou os agricultores, apenas o regime
colonial. A partir da estratégia utilizada na época colonial, Timor-Leste foi capaz de
exportar produtos como café, sândalo e cana de açúcar.
A invasão indonésia introduziu fertilizantes químicos, sementes híbridas e pesticidas
químicos para os agricultores, com o objetivo de aumentar a produtividade dos
agricultores (Revolução Verde), influenciando os agricultores e mudando o sistema de
agricultura de orgânica para não orgânica.
Depois de Timor-Leste conseguir a sua independência, o Governo permaneceu com os
sistemas mecânicos de agricultura por meio de ações de compra de tratores e sua
distribuição pelos agricultores. As sementes híbridas, fertilizantes e pesticidas químicos
circulam no mercado tradicional, com o objetivo de aumentar a produção doméstica em
resposta à política de segurança alimentar. Com esta política, que foi introduzida pelo
Governo, não se conseguiu alcançar o sonho de aumentar a produção doméstica, pelo
contrário, aumentou a dependência das comunidades, já que é atribuído um subsídio
ao arroz importado do Vietname, Tailândia e outros países. As políticas do Governo
garantem prioridade ao setor agrícola, mas na prática, o orçamento do Estado para o
setor agrícola é de apenas 15%, o que significa que o Governo não é sério a investir no
setor da agricultura orgânica, apesar de Timor-Leste ser conhecido como um país que
exporta café orgânico para outros países do mundo.
1.2.4 Resultados
O resultado do trabalho da sociedade civil nas áreas dos municípios acima descritos
permitiu a introdução da agricultura familiar e agroecológica e providenciou
sensibilização dos agricultores relativamente à importância e ao impacto positivo da
agricultura familiar e agroecologia, por exemplo através do apoio à revitalização do Tara
Bandu. A sociedade civil também facilitou o aumento da produção da horticultura
orgânica, sem uso de produtos químicos e com a utilização de recursos e produtos
domésticos. A sociedade civil também promoveu a introdução da prática de sistemas de
agricultura integrada, de forma a evitar o sistema de queimada, criando melhores
condições para o trabalho coletivo de forma a aumentar a produção e melhorar o
rendimento/renda familiar através da facilitação das relações entre produtores e o
mercado.
1.2.5 Desafios e principais recomendações
O movimento da agricultura agroecológica e da agricultura familiar (camponeses)
baseia-se numa filosofia que não inclui a monocultura e a grande escala. A agricultura
convencional (que utiliza químicos e maquinaria pesada) está mais focada na
produtividade da área e das espécies, sem respeito pelo impacto na natureza.
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Em Timor-Leste, uma nação em situação de pós-conflito e a mais pobre do sudeste
asiático, o desenvolvimento do caráter humano e o nível de consciência acarretam
implicações no processo de transformação dos agricultores. No contexto da agricultura
familiar e agroecológica, os reais desafios são:
1. A utilização de produtos químicos na agricultura, um hábito criado durante o
tempo da ocupação;
2. A mentalidade dos agricultores não está ainda preparada devido a aspetos
culturais;
3. As alterações climáticas, como consequência dos efeitos do El Niño e la Niña;
4. A mentalidade do trabalho para ganhar dinheiro depressa e para obter apoios do
governo e entidades do estado;
5. A falta de promoção das sementes locais e as políticas do Governo de distribuição
de sementes híbridas aos agricultores;
6. A política do governo para produção e certificação de sementes híbridas;
7. Diferentes pontos de vista entre sociedade civil, que fala em soberania alimentar,
e Governo, que fala em segurança alimentar.
As principais recomendações apresentam-se de seguida:
1. Sensibilizar os agricultores para a importância do uso das sementes locais e
encorajar a extensão do seu uso;
2. Intensificar a assistência técnica aos agricultores familiares e agroecológicos;
3. Diversificar a variedade de plantações nos sistemas de agricultura orgânicos;
4. Sensibilizar os agricultores relativamente à necessidade de reduzir a sua
dependência do Estado/Governo e Agências.
5. Dar continuidade ao trabalho de advocacia junto do Governo de forma a aumentar
em 50% o orçamento destinado ao sector agrícola, de forma a aumentar a
produção nacional recorrendo à agricultura familiar e agrogeológica e desta forma
reduzir a dependência em produtos alimentares importados contaminados com
produtos químicos.
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2. Inovações tecnológicas adequadas à agricultura familiar
através da difusão de tecnologias sociais
2.1 Sistemas agroflorestais, uma alternativa para a transição para a
agroecologia na região do Bico do Papagaio (Brasil)
2.1.1 Introdução
A iniciativa nasceu da necessidade de construir alternativas produtivas ao uso do fogo,
uma vez que esta prática contribuía para a queda da fertilidade dos solos e,
consequentemente, ocasionava a baixa produção das roças. Neste panorama, os
sistemas agroflorestais foi uma das alternativas trabalhadas com as famílias, visto que
contribuía para a recuperação da fertilidade dos solos, propiciava a diversificação do
sistema de produção da propriedade e aliava a possibilidade de investir num dos
potenciais da região: as frutas nativas (cupuaçu, açaí, cajá, murici, bacuri e outras).
Todo esse projeto tem como base os princípios da agroecologia: a valorização dos
conhecimentos tradicionais. Os protagonistas da história são os próprios agricultore(a)s
familiares, respeito pela natureza, a construção das ideias acontece de forma coletiva,
ou seja, todo(a)s tem direito de opinar sobre a forma de produzir.
2.1.2 Localização e contexto regional da experiência
Em terras brasileiras, no extremo norte do Estado do Tocantins, o Bico do Papagaio está
inserido no ecossistema de transição entre a Floresta Amazônica e o Cerrado. Esta zona
é habitualmente chamada de Pré-Amazônia ou Zona de Ocorrência de Babaçuais e é
delimitada pelos rios Tocantins e Araguaia.
Por ser considerada uma região com terras de boa qualidade, foi e ainda é marcada por
acirrados conflitos pela posse da terra, onde de um lado os trabalhadores rurais lutam
incansavelmente pelo direito de plantar e possuir a terra, e de outro os fazendeiros e o
agronegócio desejam somente explorar a terra com fins lucrativos. Infelizmente a
“grilagem”6, a expropriação violenta das famílias, as perseguições e assassinatos dos
“posseiros”7 foram e continuam a ser práticas comuns.
O projeto de assentamento8 no Bico do Papagaio, conta com aproximadamente 220
famílias assentadas e pequenos proprietários de diferentes comunidades, no qual vêm
se desenvolvendo experiências agroecológicas, com destaque para os sistemas
agroflorestais.
Vale destacar que a iniciativa conta com o apoio irrestrito dos Sindicatos de
Trabalhadore(a)s Rurais - STTR dos Municípios de Esperantina, São Sebastião, Buriti, São
Miguel e Axixa, bem como da Federação dos Trabalhadore(a)s na Agricultura do Estado
do Tocantins – FEAET, que atua a nível estadual, e da Confederação Nacional dos

6
Grilagem é o processo de invasão de terras.
7 Poceiros são agricultores familiares que ocupam pequenas áreas de terras devolutas ou improdutivas e
que não possuem títulos de propriedade.
8Assentamento é o resultado da instalação de um conjunto de famílias abrangidas por programas de
reforma agrária numa determinada área geográfica
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Trabalhadores na Agricultura – CONTAG, que atua a nível nacional na defesa da
agricultura familiar, além da APA-TO – Alternativas para a Pequena Agricultura no
Tocantins, COOAF – Bico – Cooperativa de produção e Comercialização dos Agricultores
Familiares Agroextrativistas e Pescadores Artesanais de Esperantina.

Figura 2 – Comercialização de produtos com origem na agricultura familiar
2.1.3 Marco Histórico e Desenvolvimento da Experiência
O desenvolvimento da boa prática surgiu para responder à demanda de produção. Para
tanto, foi necessária a realização de inúmeras capacitações no campo, troca de
experiências, visitas de intercâmbios sobre o tema, além de estimular a organização
dos/as agricultores/as em grupos de produção e o envolvimento de todos os membros
das famílias na implantação e manejo dos sistemas agroflorestais.
A partir de 2002, foram implantadas 242 experiências em sistemas agroflorestais (SAF)
com área média de 0,28 hectares. Estes SAF estão sendo desenvolvidos em diversos
contextos: 58% estão localizados em quintais, 39,5% em capoeiras, 1,7% em áreas de
reservas legal, 0,4% na roça e 0,4% em áreas de pastagens. Uma mesma família está
desenvolvendo mais de uma experiência na propriedade.
A maior tendência em investir em quintais agroflorestais está relacionada com a
facilidade em manejar os SAF quando estão próximos à casa, principalmente no aspecto
da irrigação e, também segundo os agricultores, para proporcionar um ambiente mais
agradável. O número de componentes dos SAF variam muito entre as experiências (de
3 a 75), mas demonstram serem diversificados e onde se destacam as frutas nativas da
região.
2.1.4 Resultados
Todas as atividades foram desenvolvidas de forma coletiva com o envolvimento das
famílias do grupo comunitário. Os resultados alcançados com estas atividades foram:
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As famílias mostram-se cada vez mais sensibilizadas sobre a importância dos sistemas
diversificados e têm adotado práticas que contribuem para a promoção de uma
agricultura com menor impacto ambiental como: redução das queimadas
descontroladas; preservação das grotas9 e nascentes com plantio de árvores; roçagem
seletiva das pastagens, onde os agricultore(a)s familiares estão eliminando a prática da
queimada para limpeza do pasto e deixando as árvores nativas de interesse no momento
da roçagem do pasto ou, então, plantando árvores frutíferas; implantação de SAF´s;
prática de cobertura de solo com palha e restos das podas; uso de adubação verde;
utilização de inseticidas naturais para controle de pragas e produção de composto
orgânico.
A realização das atividades práticas tem gerado um efeito multiplicador, onde outros
agricultore(as) familiares têm implantado sistemas agroflorestais em seu próprio lote.
As famílias estão enriquecendo o seu sistema agroflorestal e produzindo as suas
próprias mudas. Alguns SAF´s estão iniciando a produção, as quais estão sendo
destinadas principalmente para o consumo familiar, mas que já demonstra claramente
um excedente para a comercialização. Famílias estão sendo beneficiadas com a
produção de polpas de frutas, comercializando diretamente ao consumidor através de
mercados informais e institucionais. Toda produção é realizada em forma agroecológica,
levando em consideração o saber popular, valorizando a construção coletiva da
comunidade, produzindo de forma saudável e sem utilização de agrotóxicos.
2.1.5 Desafios e Principais Recomendações
Trabalhar, implantar a agroecologia numa sociedade que está enraizada no uso de
agrotóxicos em áreas de grandes projetos, de fogo, de máquinas pesadas, a produção
em grande volume visando somente o lucro, trata-se de um grande desafio.
Implementar a agroecologia no Bico do Papagaio foi impulsionado pelo desejo de
recuperar áreas devastadas pelo uso contínuo dos agrotóxicos.
Depois de longos anos fazendo um manejo pautado na agroecologia, chegou-se à
conclusão que este requer trabalho coletivo, ouvir os saberes populares, valorização da
comunidade e investimento de tempo.
Recomenda-se a quem deseje trabalhar com a agroecologia que é necessário ter
consciência do tema, refletir sobre a importância de se produzir sem agrotóxicos, sobre
os cuidados com a saúde do ser humano, o quanto é prazeiroso olhar a natureza, o
brotar da água nascente, o cantar dos pássaros, e respirar um ar puro.

9

Grota é uma ravina provocadas pelo escoamento das águas.
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3 - Boas práticas de organização dos agricultores familiares
3.1 Anos Ku Ten Tera, promover a soberania alimentar, fortalecer a economia
e a governação local (Guiné-Bissau)
3.1.1 Introdução
A iniciativa Anos Ku Ten Tera (2011-2014) insere-se no Eixo 3 - Boas práticas de
organizações de agricultores familiares - e surge num contexto de identificação
participativa de problemáticas nas áreas de intervenção da Tiniguena. A região de
Quínara apresenta elevados índices de insegurança alimentar, com apenas 40% da
população com um consumo alimentar considerado aceitável. Esta situação encontrase diretamente relacionada com o açambarcamento de terras, potenciada pela falta de
regulamentação disposições da Lei da Terra e a alienação de espaços comunitários por
parte dos atores estatais da Guiné-Bissau, em favor de grandes detentores de terra.
Anos Ku Ten Tera contribui para o alcance dos seguintes objetivos: i) reforço da
capacidade do acesso, uso e controlo da terra por parte dos camponeses, ii) dinamização
das oportunidades de comercialização de produtos e serviços, iii) promoção da
participação comunitária nos processos de governação local. A iniciativa teve por base
a promoção do diálogo interétnico e a valorização dos saberes e conhecimentos
tradicionais na produção agroalimentar e comercialização, como formas de garantir a
apropriação pelas comunidades locais.
3.1.2 Apresentação da localização e do contexto da experiência
Durante o período de 2011-2014, o aumento e diversificação da produção alimentar
assente na agricultura familiar camponesa permitiu a redução da situação de
insegurança alimentar nas áreas de intervenção, bem como para a redução da
dependência dos rendimentos das famílias face à monocultura do caju, beneficiando 12
106 habitantes de 10 comunidades dos setores de Tite e São João, nas regiões de
Quinara e Bolama, respetivamente. A defesa da soberania alimentar foi de igual modo
promovida através da legalização de terras, introduzida pelo caráter inovador da
mobilização comunitária no sentido de maior reivindicação camponesa face ao poder
político em matéria da regularização, uso e posse da terra e melhoria das condições de
comercialização.
A inclusão social e a governança foram garantidas através da abordagem participativa
da implementação da iniciativa, assente na valorização dos saberes locais no que toca à
gestão comunitária dos recursos existentes e no reforço das capacidades das 3
associações comunitárias locais: a Associação dos agricultores da Zona Verde (AZV),
criada em 1989, com 57 membros afiliados, homens e mulheres, de 15 tabancas das
regiões de Quinara e Bolama/Bijagós; Mulheres Associadas da Zona Verde (MAZV),
criada em 2005, produto de 6 agrupamentos de mulheres, iniciaram a sua atividade em
1990 e conta com cerca de 125 pessoas de 6 tabancas; Fórum Juvenil da Zona Verde,
fundado em 2006 com o objetivo de criar maior espaço de discussão e intervenção dos
jovens no desenvolvimento da sua zona. Conta com 150 jovens de 15 tabancas da Zona
Verde.
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O apoio concedido à organização AZV contribuiu para a eficiência do processo de
atualização dos dossiers de legalização de terras e o trabalho de influência política junto
das autoridades para o aligeiramento dos mecanismos, procedimentos e custos
associados à legalização das terras dos camponeses e para assegurar zonas de
exploração comunitária. A iniciativa integrou ainda grupos não organizados de
pequenos criadores de animais (gado bovino e suíno, cabras, galinhas) e exploradores
florestais de produtos silvícolas para fins alimentares, cerimoniais e de aumento de
renda, beneficiando um total de 100 famílias dos sectores de Tite e S. João.
3.1.3 Descrição dos seus resultados
A iniciativa demonstrou um impacto significativo ao nível da dieta alimentar e aumento
dos rendimentos das comunidades. Em algumas tabancas, foi introduzida a prática da
horticultura e reforçadas as capacidades das mulheres para a produção de bens
complementares à dieta alimentar local, através da valorização de uma produção
biológica e/ou reduzida utilização de produtos químicos. Também o apoio à produção
de arroz, base da alimentação guineense, e culturas alimentares teve um importante
impacto na melhoria da segurança alimentar da população. Foram reabilitados 25
campos familiares de cultivo, com uma superfície total de 16,98 ha e apoiados 482
chefes de família na construção de diques nas bolanhas dos mangais, mediante
capacitação técnica dos camponeses, apoio a nível de insumos de produção (utensílios
e variedades de sementes agrícolas), intercâmbios regionais de camponeses. O apoio à
fruticultura, em especial os pomares de manga, enquanto estratégia de diversificação
da dieta alimentar foi determinante para a redução da insegurança alimentar nas
comunidades. Para além das quantidades consumidas, foram comercializadas, em 2013,
14 500 kg de manga, por oposição 8 575 kg em 2012, aumentados os rendimentos
disponíveis das famílias e a sua capacidade de fazer face às despesas de educação e
saúde.

Figura 3. Recuperação de variedade de tomateiro local
Um despacho conjunto produzido pelos ministérios da Agricultura e do Interior decidiu
a isenção de cobranças de alguns produtos em trânsito com destino ao consumo familiar
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(unidades de cada produto de: animais domésticos, cereais, tubérculos e frutos
silvestres). Maiores capacidades de procurar alternativas por parte dos camponeses.
Anos Ku Ten Tera apresentou uma abordagem determinante de complementaridade
das atividades dos pequenos agricultores familiares facilitando alternativas
complementares à sua atividade agrícola, reduzindo a sua dependência face a esta. Anos
Ku Ten Tera, garantiu o acesso, a posse, o uso e o controle das populações sobre os seus
meios e modelos de produção através do apoio aos membros da AZV na atualização do
dossier de legalização das terras. Assim, foram concluídos 53 processos pertencentes a
48 membros da AZV localizados nas tabancas de Gã-Bacar, Bsrcolom, Gã-Marqué, GãTchaba, Farancunda, Gã-Sene, Nova Sintra, Ierga, Sintchã-Lega, Brandão, Buduco e
Mbassa
3.1.4 Desafios atuais e principais recomendações
A defesa transversal da biodiversidade e dos seus serviços promovida pela iniciativa,
asseguraram uma sensibilização sobre a necessidade de preservação dos recursos naturais
em articulação com a conservação e a exploração sustentável dos recursos disponíveis. A
iniciativa Anos Ku Ten Tera procurou diminuir a pressão sobre os recursos naturais
através do reconhecimento da necessidade de zoneamento e delimitação de espaços
comunitários, o que permitiu uma maior apropriação da comunidade dos seus recursos e
meios de produção que garantam a sua soberania alimentar.
Do ponto de vista ambiental, em todas as componentes da iniciativa foram lançadas as
bases para que a exploração dos recursos da terra respeitem simultaneamente as
lógicas do equilíbrio ecológico e a criação de um sentimento/preocupação com a
manutenção dos recursos para as gerações futuras. Toda a dimensão ligada à promoção
de uma agricultura integrada irá enraizar práticas agrícolas sustentáveis com base na
agroecologia. No entanto, persistem desafios associados à falta de regulamentação da
Lei da Terra, promulgada em 1998. A ausência de mecanismos legais é um fator
condicionante para o acesso, a posse e gestão da terra pelas comunidades camponesas,
fortemente dependentes da agricultura e dos recursos naturais para a sua subsistência.
A falta de estruturas de gestão e fiscalização da Lei da Terra (comissões fundiárias) que,
de acordo com a Lei da Terra, supervisionam ao nível da região, setor e seção a sua
implementação. A ausência destas estruturas tem potenciado o aumento de conflitos
entre as comunidades que partilham o mesmo território e facilitado a entrada
desregulada da agro-indústria e da indústria madeireira, sem contrapartidas para o
Estado e para as comunidades locais.
Deste modo, considera-se determinante o fortalecimento das organizações dos
agricultores no que respeita:
a) A promoção do acesso à informação e consciencialização dos camponeses e
das associações locais sobre o direito de acesso e posse de terra, tendo em conta
as políticas públicas vigentes;
b) A mobilização das comunidades para a defesa e boa gestão das terras, em
particular para o processo de legalização previsto na Lei, que oficializa a
concessão e protege os camponeses do risco de açambarcamento das suas
terras;
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c) Maior concertação das ações das OSC na monitorização e seguimento de
políticas públicas de Soberania e Segurança Alimentar.
3.2 Estruturação de cooperativa e produção biológica certificada (São Tomé e
Príncipe)
3.2.1 Introdução
S. Tomé e Príncipe vem vivendo, com maior destaque nos últimos 15 anos, o modelo de
produção agroecológica. Devido à necessidade de redimensionar as plantações
agrícolas, dado o fracasso na gestão das grandes propriedades de Estado (1975-1990),
deu-se em 1990 a distribuição das parcelas agrícolas aos antigos trabalhadores.
Da necessidade de se organizar essa nova classe socioeconómica surgem iniciativas/
projetos virados para um modelo de estruturação do mundo rural, tendo em vista a
rentabilização dessas parcelas como forma de alavancar a economia agrária do país, por
um lado e por outro, proporcionar aos seus novos inquilinos rendas suficientes para
garantir uma vida condigna sem pôr em causa a biodiversidade e utilizando métodos
amigos da natureza, portanto, preservando-a.
Assim, em 2005 e fruto de uma parceria público-privado e produtores (PNAPAF, FIDA,
KAOKA, ONG e produtores), surge a primeira cooperativa de produção de cacau
biológico - CECAB/STP.
A partir desse modelo foram desenvolvidas e/ou criadas outras cooperativas agrícolas.
Destaca-se a CECAQ-11- cooperativa de produção e exportação de cacau de qualidade/
Biológica, da qual iremos focalizar a experiência de boas práticas em agroecologia. A
CECAQ-11 é uma organização de segundo nível que congrega no seu seio, atualmente,
18 associações de produtores de cacau. Constituída em 2009, a partir de parcerias
público-privadas (ONG Zatona ADIL- Empresa Inglesa café Direct e FIDA) tem recebido
apoio do PAPAFPA / PAPAC (técnico e financeiro), com vista à sua autonomia técnica,
administrativa e financeira.
Esses apoios estão direcionados essencialmente ao aumento de produção e da
produtividade das parcelas dos produtores membros, bem como para assegurar
infraestruturas de fermentação e secagem.
O modelo de produção adotado desde o princípio é a produção biológica alicerçado em
técnicas agroecológicas. Toda a sua produção é isenta de agrotóxicos e é feita com
cobertura vegetal controlada. Busca-se nesses cultivos de cacau, preservar a
biodiversidade. O redimensionamento de cada uma das parcelas segue normas estritas
de produção biológica (não utilização de agrotóxicos, introdução de compostagem a
partir de material biodegradável, plantio de árvores para o equilíbrio natural, luta
biológica das pragas e doenças).
É de realçar que a cooperativa criou 3 bosques comunitários - centros onde se fazem,
hoje, plantios de árvores que servirão daqui a 10-15 anos de reservas de árvores para
usos diversos., funcionando como forma de prevenção.
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Para garantir o aumento da produção e da produtividade, utilizam-se técnicas modernas
de redimensionamento das parcelas de cacau, tais como: Enxertia - viveiros clonais e nos
rebentos de plantas já implantadas no terreno;
· Podas (drásticas e de formação);
· Controlo de sombra e outros amanhos culturais que cumprem os ditames de
produção agroecológica.
No processo de transformação, usam-se caixas de madeira e forramento de folha de
bananeira, sendo o mais natural possível. Para secagem, utiliza-se também a energia
renovável proveniente do sol. Portanto, todos os secadores são solares. Secadores feitos
à base de madeira e plásticos. Dessa forma, o produto é sem dúvida um produto de
qualidade e o mais natural possível. O processo é feito totalmente manual, usando os
conhecimentos tradicionais nessa área.
O processo de comercialização é conduzido de forma transparente e democrática. É
uma cooperativa que cumpre as normas de mercado justo. Cerca de 65% do valor de
venda é destinado ao produtor, sendo que o restante serve para funcionamento de toda
a estrutura e desenvolvimento da cooperativa e das associações membros.
Como se pode depreender, a experiência ora resumida insere-se nos 4 eixos de boas
práticas propostos no presente Dossier.
· Adoção e fortalecimento de modelos produtivos sustentáveis - Produção
biológica;
· Inovação tecnológica - Reprodução por via enxertias;
· Organização de agricultores - Cooperativas e associações de produção;
· Boas práticas de comercialização - Comercialização no mercado justo.
3.2.2 Localização e contexto regional da experiência
A CECAQ-11 é uma organização do segundo nível que integra no seu seio 18 associações
de produtores de cacau, situadas no centro sul da Ilha de S. Tomé. No total congrega
958 agricultores familiares. A área total de cacauzal seguida é de 1700 hectares.
A maioria dos agricultores vinham de uma herança de produção tradicional, onde a
agroecologia não era tida em conta. O cacau era produzido com recurso a agrotóxicos
tradicionais.
Com o surgimento da cooperativa, essa prática foi eliminada. Buscou-se a prática
agroecológica. Estimulou-se e proporcionou-se a produção biológica. Produção
alicerçada na preservação ambiental, utilizando amanhos culturais mais amigos da
natureza e baseados em técnicas única e simplesmente no uso de compostos orgânicos
e produtos fito sanitários menos tóxicos possíveis, ou seja mais naturais. Dois motivos
levaram a essa mudança:
1.º - Os agrotóxicos eram muito caros e o rendimento das plantações caiam dia
após dia, não podendo o pequeno produtor familiar suportá-lo;
2.º - Os métodos tradicionais não permitiam o aumento da produtividade em
pequenas parcelas.
Dessa forma, foram abandonando as parcelas e começavam a ter dificuldades acrescidas
para se alimentarem condignamente.
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Na produção tradicional, o redimensionamento das parcelas era feito unicamente a
partir replantio por via seminal (por sementes). Esse processo carece de mais tempo
para começar a produzir (3-4 anos) e não se garante a obtenção de uma planta filha,
com todas as características da mãe. Assim, e nesses moldes, passa a ser um trabalho
muito mais difícil e o redimensionamento das parcelas leva muito mais tempo. Logo,
maior probabilidade de o agricultor familiar vir a passar tempos de carência muito
longos.
Com o surgimento das cooperativas, um dos parceiros, a KAOKA, começou a
implementar a tecnologia de enxertias para redimensionamento das parcelas. A adesão
foi paulatina, enfrentando um início difícil. Essa técnica traz consigo vantagens:
produção no horizonte de 2-3 anos aumentada; cacaueiros com pouca altura e
facilitando a colheita e garantia de regeneração da melhor espécie; garantia de uma boa
produtividade por cacaueiro. A partir dessa técnica, o produtor vê a sua produção
aumentada e, consequentemente, o seu rendimento. Com isso está melhor preparado
para garantir a sua sobrevivência de forma regular. É uma tecnologia barata e pode ser
aplicada pelos próprios produtores, quando bem treinados.
Com o parcelamento das terras a partir de 1990, a antiga estrutura administrativa das
Roças deixou de ser funcional e abriu-se espaço para uma nova forma de estruturação
do meio rural. Forma esta que possa ser substituta da antiga e ao mesmo tempo resolver
os problemas de um novo desafio. Dá-se o surgimento de uma nova classe sócio
económica: os agricultores familiares. De facto, a estruturação dessa classe em
associações e depois em cooperativas de produção veio trazer uma mais-valia para a
classe e veio também permitir ao governo levar de forma rápida e eficiente, apoios a
essa nova classe. O modelo surgiu das intervenções da ONG Zatona e mais tarde com a
colaboração de outros atores que intervêm no mundo rural. É de salientar que há uma
equipa denominada sócio-técnicos (agricultores com alguma valência técnica), que
apoia os seus colegas no desenvolvimento das plantações. Essa equipa de sócio-técnicos
foi preparada no seio da cooperativa e hoje já dá respostas aos desafios tecnológicos.
Por exemplo, a questão de enxertia já é assegurada por essa equipa.
Antes da cooperativa, cada agricultor / produtor de cacau fazia a sua venda isolada. O
comprador ditava o preço e eles eram obrigados a venderem nas condições e preços
definidos pelos compradores. Não dispunham de qualquer apoio para a produção. Os
rendimentos eram muito baixos e não asseguravam o essencial para uma vida condigna.
Com o surgimento da cooperativa, um novo horizonte se abriu. Buscou-se um mercado
justo, onde o produtor e o comprador negociam o preço e o processo de venda. Dá
maior garantia e estimula a produção. A título de exemplo, o agricultor familiar
aumentou cerca de 3-4 vezes a sua renda, em comparação com o período anterior à
cooperativa.
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3.2.3 Marcos históricos do desenvolvimento das experiências
Data

Marco histórico

Consequência/Impacto

Novembro 2008 - Apoio a criação, legalização das - Agricultores agrupados em
a Outubro de associações e da cooperativa
fileiras de produção
2009
- Construção das primeiras infra - Entrega de cacau em associações
estruturas de transformação e secagem
solar
2010

2010- 2013
2014

2015

- Primeiras entregas de cacau a - Primeira venda ao exterior
- Comercialização com preço 3
cooperativa
- Certificação do mercado justo
vezes maior do que o tradicional
Trabalhos de redimensionamento das - Aumento vertiginoso da produção
parcelas com novas técnicas de (produção aumenta de 61 toneladas
enxertia, Podas drásticas
em 2010 para 223 em 2014)
Campanhas de combate a míldio
Entrada em funcionamento dos socio- Maior adesão às técnicas de
técnicos
enxertias

Continuação das atividades

- Aumento da produção
- Melhoria da renda do agricultor
familiar
- Maior profissionalização por
parte dos agricultores

3.2.4 Resultados
Boas práticas de adoção e fortalecimento de modelos produtivos mais sustentáveis
A produção biológica na CECAQ-11 é baseada essencialmente na produção de cacau sem
se recorrer a agrotóxicos não aceites, cumprindo as normas europeias “EOS”, nem a
grandes técnicas de produção em massa. Usa-sme normalmente a mão-de-obra
humana para todos os trabalhos. Desde a plantação, a colheita até à secagem. É uma
cultura sob sombra de árvores, portanto, preservando o ambiente na sua vertente
florestal e preservando também a biodiversidade. Não é mecanizada e assenta numa
base tradicional. Nessa cultura, incentiva-se o plantio de árvores, tanto comerciais como
as de sombra. Como se trata de um modelo em que não se usam agrotóxicos, há uma
poupança por parte dos produtores na compra desses agrotóxicos. Dado o seu fácil
manejo, não requer grandes formações específicas e assim permite que o agricultor
facilmente se interiorize no modelo de produção.

Inovação tecnológica adequada à agricultura familiar
Começou-se por um processo de formação técnica sobre novo modelo de regeneração
através da enxertia. Atualmente já se tem uma boa base de pessoal preparado e vai-se
multiplicando essa tecnologia de regeneração. Com essa tecnologia adotada, os
produtores já começam a ver frutos como: uma maior produtividade e maior facilidade
de colheita e portanto menos tempo na colheita e daí maior rendimento.
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Boas práticas de organização dos agricultores familiares
Com o surgimento do modelo organizativo - associações e cooperativas de produção e
comercialização - organizou-se a produção e daí melhorou-se a qualidade de produto,
ou seja, consegue-se quase uma homogeneidade na qualidade. Graças a esta
organização, foi possibilitada a melhoria contínua do produto – desde a produção, à
fermentação e secagem. Assim, favoreceu a colocação do produto por parte dos
agricultores em mercados de nicho.

Boas práticas de comercialização justa
No tocante a comercialização, graças a esse modelo de produção e à sua estruturação
em cooperativas, foi possível o produto dos agricultores familiares ser vendido no
mercado de nicho europeu - mercado biológico e comércio justo. É de salientar que a
cooperativa vende diretamente o produto aos compradores, evitando os
intermediários. Negoceia frente a frente com os compradores e define o termo de
contrato de comum acordo. A cooperativa, goza também, por isso mesmo, de préfinanciamentos de campanha.
3.2.5 Desafios atuais e principais recomendações
Perante os ganhos obtidos, resta resolver os seguintes desafiosa profissionalização das
técnicas de cultivo (por parte dos agricultores familiares);
· atingir a produtividade máxima em cada uma das parcelas;
· a melhoria na gestão de qualidade;
· assegurar uma cultura de resultados no seio dos agricultores.
Para os que desejarem replicar a experiência de cultura biológica, estruturada na base de
uma cooperativa, recomenda-se que antes de iniciar uma ação destas se:
· estude bem o meio envolvente em que está inserido;
· busque sensibilidades no seio dos agricultores familiares;
· busque mercado para o escoamento dos produtos;
· busque parcerias público-privadas no apoio ao modelo;
· prepare bem um plano de negócio;
· busque profissionais já com alguma experiência no modelo.
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4. Boas práticas de comercialização justa e solidária e compras
públicas
4.1. Rede de Abastecimento de Cantinas Escolares Locais (Cabo Verde)
4.1.1.Introdução
O projeto “Rede de Abastecimento de Cantinas Escolares Locais para contribuir para o
acesso à Alimentação, Educação e Desenvolvimento Socioeconómico em São Vicente”10,
desenvolvido entre 2013 e 2015, teve como objetivo a criação de uma rede de
agricultores para realizar o abastecimento de alimentos locais às cantinas escolares das
escolas primárias, contribuindo deste modo para a diversificação da dieta dos alunos e
alunas, para a geração de novas oportunidades de mercado para os pequenos
produtores rurais e para o fortalecimento da estrutura da produção agrícola e da
estrutura associativa dos camponeses.
O projeto foi promovido pelo Centro de Estudos Rurais e Agricultura Internacional
(CERAI) de Valência, Espanha, e a Fundação Cabo-verdiana de Acção Social e Escolar
(FICASE), em parceria com a Agência para o Desenvolvimento Empresarial e Inovação
(ADEI) e as delegações de São Vicente do Ministério de Desenvolvimento Rural (MDR),
do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde.
A criação da rede de distribuição incide diretamente sobre a promoção dos direitos à
alimentação, à educação e à saúde dos alunos e sobre o direito à vida digna das famílias
rurais. Por outro lado, pretendia-se que a organização dos produtores locais em rede
pudesse desempenhar o papel de agente de fortalecimento da cooperação e de
promoção do desenvolvimento sustentável capaz de viabilizar economicamente as
atividades dos produtores locais.
4.1.2. Localização e contexto regional da experiência
O projeto desenvolveu-se na ilha de São Vicente, arquipélago de Cabo Verde. A ilha
pertence ao grupo do Barlavento e tem uma superfície total de 227 km2, o que
representa 5,6% do território habitado de Cabo Verde. Segundo o INE (2010) a
população residente na ilha era de 76.107 habitantes, sendo 38.358 homens e 37.749
mulheres. Cerca de 17% da população da ilha vive no meio rural, áreas onde estão
localizadas a maior parte das escolas beneficiadas pelo projeto, e também onde se
situam as zonas agrícolas integradas no processo de abastecimento.
Não obstante o nível da pobreza ser inferior à média nacional, o município de S. Vicente
regista uma das maiores taxas de desemprego de Cabo Verde, de acordo com
informações do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). A incidência de
pobreza no meio rural segue a tendência nacional, situando-se em cerca de 20%. As
atividades económicas mais importantes e dominantes na ilha são o comércio, a pesca,
a pecuária, a indústria, a hotelaria e restauração. A agricultura praticada localmente é
de âmbito familiar e restrita à produção hortícola. Contudo, vários investimentos estão
a ser feitos neste setor, na modernização da produção agroalimentar no sentido de

10

Projeto AECID 12-PR1-0524
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potencializar o agro-negócio, com o intuito de criar oportunidades de trabalho e de
geração de rendimentos no seio das comunidades mais desfavorecidas, representando
um contributo positivo na melhoria das condições de vida de muitas famílias. Para além
da produção local, o abastecimento da ilha é feito de produtos importados do
estrangeiro e de outras ilhas, principalmente de Santo Antão, S. Nicolau, Santiago e
Fogo, criando uma forte concorrência aos produtores locais.
A atividade principal a desenvolver pela Rede de Produtores consistia em iniciar um
sistema de compra de produtos frescos locais e sua distribuição nas cantinas escolares
do ensino básico. A intervenção surge no encadeamento do programa para o Apoio à
Segurança Alimentar e Nutrição Escolar (2011-2015) implementado pela FICASE em
colaboração com a FAO. A ação desenvolveu-se em escolas situadas em diferentes
bairros da periferia da cidade do Mindelo e em áreas de produção agrícola. Inicialmente,
o projeto proporcionou melhorias na vida de cerca de 1.580 pessoas (764 mulheres),
representadas pelos alunos de 4 escolas primárias e pelos agricultores membros de
associações e as suas famílias.
Para a constituição da rede de produtores foi elaborado um estudo em que o propósito
era a identificação de uma estrutura organizativa de abastecimento das cantinas
escolares a partir da produção local (de agricultura familiar) que pudesse conciliar a
competitividade com a solidariedade, a autogestão e a cooperação num
empreendimento solidário. Com o estudo pretendeu-se identificar um modelo de
gestão para uma experiência coletiva de organização económica, na qual os produtores
familiares de São Vicente se associam para produzir e rentabilizar a sua atividade
produtiva numa relação caracterizada pela reciprocidade e igualdade. Daí resultou que
a forma de Cooperativa seria a melhor alternativa para a organização e comercialização
dos produtos locais nos programas de abastecimento das cantinas escolares em São
Vicente. Integram a rede agricultore(a)s familiares das principais zonas de agrícolas da
ilha. Foi constituída de forma participativa e em estreita colaboração com as associações
de produtores locais já existentes.
A criação de uma rede de produtores constitui um bom exemplo de fortalecimento da
agricultura familiar, permitindo facilitar a aproximação dos produtore(a)s familiares ao
consumidor final através da garantia de um mercado institucional que contribuirá
decisivamente para a promoção do desenvolvimento local sustentado, para o estímulo
ao aumento e à diversificação da produção, à comercialização de alimentos, à redução
da pobreza e à inclusão socioeconómica dos produtores locais que procuram melhores
condições de vida.
4.1.3 Marcos históricos do desenvolvimento da experiência
Data

Marco histórico

Consequência/ Impacto

Ano 2013

‘Diagnóstico das práticas de 1 Diagnóstico
comercialização agrícola em São 1 Estudo
Vicente’ e ‘Estudo sobre a 1 Estratégia de atuação
estrutura organizacional da rede
de abastecimento das cantinas
escolares a partir da produção
local em São Vicente’
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De Maio 2014 a Maio de 2015

Formações
na
área
de
Associativismo, Cooperativismo,
Produção
ecológica,
Boas
práticas de pós-colheita no
campo, Logística e Processos de
manuseamento e entrega de
produtos

40
Membros
e
Lideres
Associativos
40 Agricultores/as familiares
(inclui jovens e mulheres chefes
de famílias)

Fevereiro 2015

Constituição
da Rede de
Produtores Agrícolas Local
(REPAL) e Criação/equipamento
de uma Central de Atividades de
Abastecimento

1
Associação
a
gestão
cooperativa
50 Sócios/as
1 Central de Atividades com
de
frio
e
equipamento
de
limpeza,
ferramentas
calibragem e empacotamento de
produtos
1 Veiculo para a recolha e
distribuição de produtos

Março a Julho 2015

Assinatura do Contrato entre a
FICASE e a REPAL e execução
do fornecimento de produtos
agrícolas às cantinas escolares

4 Meses de Abastecimento
4 Escolas beneficiadas (1.300
alunos/as)
11 Produtos (couve, cenoura,
batata comum, batata doce,
beringela, beterraba, tomate,
alho, cebola, banana, tamarindo)

4.1.4. Resultados
A partir do ano 2016, no quadro da nova Lei de Alimentação e Saúde Escolar, aprovada
em 2015 pelo Parlamento cabo-verdiano, pelo menos 25% dos produtos alimentares
destinados às cantinas escolares geridas pela FICASE terão que proceder de produtores
nacionais, priorizando os pequenos produtores locais organizados em
associações/cooperativas ou empresas. O abastecimento das cantinas escolares através
da compra de produtos hortícolas locais gera novas oportunidades de mercado para os
pequenos produtores familiares, tendo como consequência a melhoria das condições
de escoamento dos produtos e a obtenção de novas fontes de rendimento,
possibilitando a melhoria das suas condições de vida e das suas famílias.
Por outro lado, a introdução de produtos hortícolas locais com melhor qualidade no
menu escolar é uma forma de promover a segurança alimentar dos alunos, para além
de promover o acesso aos direitos à educação, saúde, alimentação e nutrição
adequadas. A maior diversificação dos produtos alimentares nas cantinas escolares
também será uma oportunidade para promover a educação nutricional dos alunos e
suas famílias.
Manter e melhorar o serviço de refeições escolares gratuitas nas escolas primárias
representa um apoio social muito importante para as famílias mais pobres e
carenciadas. Por outro lado, a presença de produtos locais nas refeições oferecidas nas
cantinas escolares tem efeitos positivos sobre o desenvolvimento da agricultura em São
Vicente. A iniciativa oferece uma nova opção de comercialização para os agricultores
familiares e as suas organizações com encomendas potenciais de dimensão importante
e constante, com preços acordados entre as partes e razoáveis.
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Os agricultores de São Vicente seguem um calendário agrícola tradicional com duas
estações distintas. A produção hortícola está concentrada no mercado durante umas
épocas determinadas do ano, o que significa preços baixos e dificuldade de
comercialização. As más práticas de pós-colheita criam perda de peso, de qualidade e
do valor económico dos produtos. Através de práticas agroecológicas foi promovido um
uso mais eficiente dos recursos naturais, reduzindo os custos de produção e melhorando
a qualidade e utilização do espaço e do tempo na fase da pós-colheita. A necessidade
de abastecer as cantinas de forma contínua durante o ano incentiva a adoção de
estratégias individuais e coletivas de planificação e comercialização do produto.

Figura 4.1 Ação de capacitação em técnicas de compostagem dirigida a agricultores
familiares associados ao projeto de abastecimento das escolas
Nesta ótica, as iniciativas implementadas, a nível nacional, pelo UN Joint Programe
CVI/042/UNJ “Segurança alimentar e Nutrição nas Escolas” e a nível local através do
Projeto que deu origem à REPAL, abriram aos produtores locais um mercado exclusivo
e garantido contratualmente que, no quadro da nova Lei, é agora institucionalizado e
regulamentado. Com estas bases, e através do pertinente acompanhamento
sociocultural, das formações técnicas necessárias e da aquisição de recursos adequados
os agricultores familiares agora oferecem serviços e participam em concursos públicos,
dentro de um mercado concorrencial, para o fornecimento anual de escolas, hospitais e
etc.
Os pequenos produtores e produtoras familiares da ilha de São Vicente foram
protagonistas de um longo percurso, não sempre fácil, que lhes permitiu alcançar um
estado organizativo e profissional avançado e competir com outros atores económicos
locais, aos quais antes estavam subjugados. A forma organizativa cooperativa permite
um nível crescente de participação e decisão dos beneficiários nos momentos de gestão
e de negociação com grandes clientes, momentos aos quais anteriormente estavam
excluídos por motivos de representação ou de peso jurídico/económico. A negociação
direta com o cliente permite negociar preços e qualidade mais justos para o produtor e
o consumidor, aproximando e estabelecendo relações de responsabilidade, confiança e
respeito mútuo. A eliminação de outros intermediários entre a produção e o cliente final
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reforçou o peso dos produtores e permitiu obter rendimentos dignos para os esforços e
as condições precárias destas famílias rurais. A gestão da produção como da
comercialização remarcam o caráter solidário da REPAL, uma rede que permite não só
aceder ao mercado institucional, impossível individualmente, como também partilhar e
suportar coletivamente os eventuais custos e riscos na produção e comercialização,
funcionando como uma verdadeira rede solidária capaz de melhorar as medidas de
proteção social destes grupos desfavorecidos.
4.1.5 Desafios atuais e principais recomendações
A ação depende da atividade agrícola que enfrenta um nível de incertezas mais
significativas do que as outras atividades económicas. A nível dos fatores naturais, os
riscos e incertezas prendem-se com a insuficiência de chuva que assolou a ilha de São
Vicente, contribuindo ainda mais para a diminuição do caudal de água, e que
obviamente pode afetar a produção. Também se deverão considerar fatores biológicos
como as pragas, infestações e doenças relacionadas com a produção agrícola.
Representam medidas de atenuação destes riscos a possibilidade de recorrer aos
produtores da
Ilha de
Santo
Antão,
favorecendo
a cooperação
interassociativa/cooperativa e empresarial da REPAL com outros atores da ilha vizinha,
bem como a possibilidade de recorrer a práticas de prevenção e gestão ecológica dos
cultivos.
Deve-se ter em conta os riscos e incertezas de mercado que podem inflacionar o preço
dos produtos tendo em conta a sua disponibilidade no mercado e os riscos e incertezas
financeiros relacionados com a disponibilização de verbas, as modalidades de
pagamento, etc. De todas as formas, o projeto aplica um conceito de agricultura
contratualizada que fornece maiores garantias em relação ao mercado convencional.
Entre os fatores endógenos da rede, identifica-se como principal desafio potenciais
lacunas na capacidade produtiva e de gestão da pós-colheita da REPAL, tendo em conta
que no quadro da nova Lei de Alimentação Escolar se ambiciona o alargamento da
atividade de abastecimento a todas as escolas de ensino básico de toda a ilha. Por outro
lado este fenómeno poderá promover a entrada de novos parceiros na atividade de
abastecimento e cooperação entre os diferentes atores, para garantir a satisfação das
necessidades alimentares e demanda do mercado, tal como as finalidades de
desenvolvimento integrado desta medida pública estrutural.
Ao nível de recomendações destacam-se a necessidade de, por um lado, adaptar as
ementas em vigor nas escolas à realidade do território, dando primazia às culturas
locais, e por outro a criação de espaços/momentos de concertação alargada regulares,
entre os vários atores do processo, com o intuito de melhor planificar a produção
agrícola e negociar a priori os preços dos produtos.

29

4.2. Compras públicas como meio de desenvolvimento sustentável do
território (Portugal)
4.2.1. Introdução
O projeto “aTerra” tem como objetivo analisar a importância das compras públicas
como meio de desenvolvimento sustentável do território, procurando estimular o
debate e suscitar reflexão crítica sobre este tema. Este projeto visa a promoção de
cadeias curtas de comercialização entre produtores e consumidores, com vantagens no
desenvolvimento local, incluindo aspetos vinculados à equidade, proteção ambiental e
justiça social. O projeto “aTerra” conta com a parceria da ACTUAR – Associação para a
Cooperação e o Desenvolvimento e da FEC – Fundação Fé e Cooperação, e desenvolvese no concelho Ourém, distrito de Santarém, em Portugal.
Este projeto consiste no desenvolvimento de uma estratégia local para o fortalecimento
da agricultura familiar através da promoção do acesso ao mercado local e do
abastecimento alimentar por meio de compras de produtos alimentares. Através da
compra pública destes produtos aos agricultores familiares é possível fortalecer
circuitos de comercialização locais e regionais e redes de comercialização, valorizar a
agrobiodiversidade e a produção orgânica e agroecológica de alimentos, incentivar
hábitos alimentares saudáveis e estimular o cooperativismo e o associativismo.
Face aos eixos propostos na metodologia do dossier de boas práticas em agroecologia
na CPLP, o projeto “aTerra” está inserido no Eixo 3 e 4 11 (Boas práticas de organização
dos agricultores familiares e boas práticas de comercialização justa e solidária e compras
públicas), uma vez que o Agrupamento de Escolas de Ourém (AEO), no âmbito deste
projeto, levou a cabo várias iniciativas com o objetivo de promover uma alimentação
saudável junto da sua população escolar, sensibilizando-a para a importância do
consumo local, ambientalmente sustentável e para o potencial contributo deste tipo de
consumo para o desenvolvimento da agricultura local com benefícios para todos.
4.2.2. Localização e contexto regional da experiência
A experiência decorre no concelho de Ourém, distrito de Santarém, em Portugal. Ourém
é uma vila portuguesa situada na região Centro e sub-região do Médio Tejo, com
416,68 km² de área e 45 932 habitantes (Censos 2011), subdividido em 13 freguesias.
A demografia do concelho de Ourém pode ser brevemente caraterizada pelos seguintes
aspetos:
1. Acentuado declínio da população (60% da população ativa em 1960 e 2% em
2011);
2. Acentuado envelhecimento da população (70% da população com idade superior
a 45 anos e 35% com idade superior a 65 anos);

11

A metodologia Agricultor-a-Agricultor é uma forma de organização de agricultores com o objetivo de
facilitar a transferência de conhecimentos. Esta metodologia pode ajudar a criar soluções para: i)
fortalecer o apoio aos agricultores na difusão de tecnologias de produção e transformação de alimentos;
ii) a comercialização dos seus produtos; iii) fortalecer mecanismos de participação da agricultura familiar
em espaços de negociação com diferentes atores.
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3. Baixo nível de escolaridade da população (16% da população agrícola não tem
instrução e 57% tem um nível de instrução inferior ao 2º ciclo).
Os principais produtos tradicionais da agricultura familiar, que representa 96% das
explorações existentes em apenas 18% do território, são o vinho, azeite, milho, batata,
fruta, vegetais, pequenos ruminantes e produção florestal. São 920 produtores que
utilizam cerca de 3.500 hectares.
No concelho de Ourém, regista-se um baixo consumo de produtos alimentares
provenientes da agricultura familiar local. No entanto, persiste um interesse
generalizado na introdução de produtos locais nos hábitos de consumo, prevalecendo
os aspetos relacionados com o conhecimento e confiança nos produtores, frescura,
proximidade e qualidade dos alimentos.
De acordo com a Estratégia Nacional para a implementação do Regime de Frutas e
Hortícolas nas Escolas (RFHE), em conformidade com o Regulamento (CE) n.º
288/20091, para o período de 2015 /2016, “dá-se preferência, por esta ordem, aos
produtos de origem local, regional, nacional, e comunitária, procurando dar sempre
prioridade à inclusão de produtos locais, por motivos de disponibilidade, menores
custos logísticos e de distribuição, menor impacto no meio ambiente devido ao
transporte, maior qualidade do produto, assim como por motivos diretamente
relacionados com a educação e a realidade produtiva, no que respeita ao conhecimento
dos produtos e a sua proveniência”. Apesar de positiva, esta medida não foi
acompanhada de regulamentação concreta que, na prática, facilitasse estas compras
públicas junto dos agricultores locais.
Face a este Regime e ao projeto levado a cabo pelo AEO, no âmbito do projeto “aTerra”,
realizaram-se duas refeições em dois dias diferentes para duas escolas do agrupamento,
onde foram incorporados alimentos frescos provenientes da agricultura familiar local. O
AEO possuí autonomia alimentar, confecionando as refeições diárias nas suas cantinas
para cerca de 2500 alunos. Esta iniciativa permitiu uma aproximação aos agricultores
familiares da região e um crescimento da valorização da alimentação saudável.
4.2.3. Marcos históricos do desenvolvimento da experiência
Tabela 5 – Marcos históricos dos projeto “aTerra”
Data

Marco Histórico

Consequências/Impacto

18/12/2008

Regulamento (CE) n.º 13/2009,
do Conselho da União Europeia,
de 18 de Dezembro

Determina a ajuda comunitária no quadro
de um regime de distribuição de frutas e
hortícolas nas escolas

Regulamento (CE) n.º 288/2009,
da Comissão Europeia, de 7 de
Abril

Estabelece as normas de execução no que
respeita à ajuda para a distribuição de
frutas e produtos hortícolas, frutas e
produtos hortícolas transformados,
bananas e produtos derivados às crianças
nos estabelecimentos de ensino

07/04/2009
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01/04/2009

Resolução da Assembleia da
República n.º 24/2009

Recomenda ao Governo a distribuição
gratuita de frutas e legumes nas escolas e
outras medidas dirigidas à prevenção e
combate à obesidade infantil.

12 /10/2009

Portaria n.º 1242/2009 de 12 de
Outubro

Estabelece o enquadramento legal nacional
para a distribuição de produtos
agroalimentares locais (frutas e hortícolas)
à população escolar abrangida.

03/2014

Envolvimento dos Ministérios da
Definição da Estratégia Nacional Agricultura e do Mar, Saúde e Educação e
“Regime de fruta escolar “
Ciência; aproximação da Política Agrícola
à sociedade.

16 /10/2014

Compra de 410 kg de legumes e
Aproximação aos agricultores familiares
fruta divididos por 3 produtores e
da região e um crescimento da valorização
pelas duas escolas do
da alimentação saudável
agrupamento

13/01/2015

Compra de 204 kg de legumes e
Aproximação aos agricultores familiares
fruta divididos por 2 produtores e
da região e um crescimento da valorização
pelas duas escolas do
da alimentação saudável
agrupamento

4.2.4. Resultados
No concelho de Ourém, regista-se um baixo consumo de produtos alimentares
provenientes da agricultura familiar local. A compra pública de alimentos pelos
organismos públicos aos agricultores familiares permite obter vantagens sociais, pois os
canais de distribuição curtos favorecem uma maior interação entre agricultores e
consumidores, o que ajuda os produtores alimentares a reagir mais eficazmente à
procura de métodos de produção sustentáveis.
Atendendo à população escolar no concelho, estima-se que poderiam ser consumidas
diariamente nas escolas públicas cerca de 1000 a 1500 kg de frutas e legumes adquiridas
localmente.

Figura 4.2 Visita de agricultor familiar a uma escola
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Verifica-se também o despontar do reconhecimento pelos consumidores individuais e
coletivos de que é necessária e possível uma alimentação mais saudável e mais
sustentável, situação que conjugada com a procura estimada acima mencionada e a
existência de alguns produtores interessados e iniciativas em curso, poderia justificar
um plano de ação por parte do Município de Ourém, visando desenvolver a
reconstrução do sistema alimentar local com base nas oportunidades e desafios
existentes.
4.2.5. Desafios atuais e principais recomendações
Um dos principais desafios à implementação e desenvolvimento destas iniciativas
relaciona-se com as políticas públicas e a legislação em vigor, uma vez que levar a cabo
este processo acarreta dificuldades logísticas difíceis de superar. O contacto com os
produtores, as encomendas, as entregas atempadas, a coordenação com as cozinhas e
os respetivos menus, são questões que as escolas sozinhas não podem assegurar. A falta
de estruturas/iniciativas locais que assegurem o escoamento dos produtos é um fator
que dificulta o desenvolvimento das parcerias necessárias à criação de uma rede local
de comercialização agroalimentar que a todos beneficiaria.
A maioria dos produtores contatados referiu a dificuldade de escoamento da produção
como um obstáculo ao aumento da área de cultivo. A necessidade de adquirir ou
adaptar instalações e equipamentos para garantir o transporte e a comercialização dos
produtos e em alguns casos a sua transformação (veículos adaptados, cadeias de frio,
locais para embalamento, rotulagem e venda, instalações e equipamentos para a
transformação) seguindo a legislação em vigor, foi apontada como uma das maiores
dificuldades para os mesmos.
Após a avaliação dos resultados obtidos com a experiência no AEO, sugere-se um
conjunto de recomendações que visam possibilitar o fortalecimento do Sistema
Alimentar Local no concelho de Ourém com base na dinamização de compras públicas
de alimentos.
1. Criação de um estatuto específico para agricultura familiar, que permita a criação
de um regime de segurança social e um regime fiscal próprios, com simplificação
de procedimentos e a minimização da burocracia, desde questões de fiscalidade a
questões de licenciamento de atividade, a regimes de apoio, que tenham em conta
o rendimento efetivo da atividade;
2. Sensibilizar o poder local e órgãos nacionais para a necessidade de voltar ao
sistema de cantinas escolares de confeção própria, em vez do modelo de
centralização assente no catering, onde 70% a 80% dos produtos provêm da
agricultura industrializada, de importação massiva, e só 20% a 30% pertencem ao
setor primário;
3. Alargar a estratégia de compras públicas de produtos com origem na agricultura
familiar local a outras instituições públicas e de solidarieade social;
4. Sugere-se a congregação de esforços entre o poder local e a Sociedade Civil,
visando dinamizar um instrumento que permita trabalhar um plano de ação. Esse
instrumento poderá revestir a forma de uma associação dotada de estruturas
logísticas adequadas, para apoiar a ligação entre produtores e consumidores,
podendo desempenhar um papel relevante na construção de capacidades dos
vários atores envolvidos.
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Conclusão
Nas últimas décadas, têm sido equacionados modelos alternativos que permitem uma
transição para sistemas agroalimentares verdadeiramente sustentáveis. Modelos que
permitem, em primeiro lugar, restaurar o equilibro dos agroecossistemas e, de seguida,
manter a capacidade produtiva com o mínimo possível de impactos ambientais e
retorno económico-financeiro adequado à s necessidades e naturais aspirações das
populações rurais12. O acesso à agrobiodiversidade por parte dos agricultores familiares;
a conservação dessa agrobiodiversidade in-situ; assegurando a posse e propriedade da
terra e a autonomia na gestão das sementes e biodiversidade por parte da Agricultura
Familiar são igualmente elementos-chave para esta transição13.
Respondendo ao desafio lançado em Março de 2015, na reunião da REDSAN-CPLP, no
contexto das atividades do I Fórum da Agricultura Familiar e SAN na CPLP, o
desenvolvimento deste dossier de boas-práticas em agroecologia na CPLP tem como
objetivo principal dar visibilidade ao trabalho e experiências em agroecologia,
protagonizados pela sociedade civil e, especificamente, pelas organizações das redes
nacionais de SAN que integram a REDSAN-CPLP. Pretende fortalecer a experiência da
rede regional e suas associadas em matéria de agroecologia e da agricultura familiar.
Como fica bem demonstrado neste dossier, a CPLP é rica em experiências de
agroecologia de qualidade protagonizadas pela sociedade civil, o que abre um potencial
importante para o desenvolvimento de intercâmbios e aprendizagens mútuas. Fica
também aqui patente que as abordagens em agroecologia dão prioridade aos
agricultores e agricultoras familiares, aos pequenos produtores e produtoras familiares,
considerando as condições ecológicas, económicas, culturais e sociais em estes atuam.
A agroecologia constitui, assim, uma abordagem que orienta a prática das organizações
que trabalham com as comunidades locais, com preocupações relacionadas com o
ambiente e com a sustentabilidade da exploração e gestão dos recursos naturais e da
biodiversidade. Também ficou aqui demonstrado que a agroecologia pode constituir
uma ferramenta de promoção do desenvolvimento rural, da inclusão social, do combate
à pobreza e à insegurança alimentar dos grupos vulneráveis das sociedades locais. Um
dos principais desafios à implementação e desenvolvimento destas iniciativas relacionase com a falta ou a desadequação de políticas públicas e legislação em vigor, o que
acarreta muitas vezes dificuldades acrescidas de difícil superação para as organizações.
À semelhança de países do continente africano, sul-americano, asiático e europeu,
vários Estados-Membros da CPLP estão expostos a níveis crescentes de êxodo rural, de
desertificação e contaminação dos solos e águas, bem como a processos de
açambarcamento de terras e de outros recursos naturais e genéticos. O paradigma
tecnológico de monoculturas produtivistas, baseadas na introdução de insumos, para
exportação - mas também para assegurar segurança alimentar interna – é ainda
dominante.

12

Altieri, M. (2004) Agroecologia. A Dinâmica Produtiva da Agricultura Sustentável. Editora da UFRGS,
Porto Alegre.
13
.FAO (2015). Final report for the international symposium on Agroecology for Food Security
and Nutrition. FAO, Roma
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A Agroecologia poderá ser também aqui uma aposta decisiva como verdadeiro fator de
desenvolvimento agrícola e das comunidades rurais.
No futuro, e no quadro desta plataforma de articulação de organizações da sociedade
civil regional, que constitui a REDSAN-CPLP, e das articulações nacionais que a integram;
e dada a riqueza e a diversidade das abordagens e experiências existentes, parece-nos
importante reforçar o intercâmbio entre os países nesta matéria. Este reforço poderá
passar pela dinamização de seminários e encontros técnicos, alargando o debate à
participação de representantes das universidades, setor privado e governos da região,
marcando, desta forma, a agenda científica e política. Pode passar também pela
construção de dossiers metodológicos temáticos (por exemplo, “agroecologia e
compras públicas”) reunindo contributos das redes nacionais, por forma a orientar a
ação das organizações interessadas em desenvolver novas iniciativas. Por outro lado, e
dada a descontinuidade da região, a exiguidade de recursos e os elevados custos de
organização de iniciativas presenciais, poderão ser desenvolvidas iniciativas virtuais
tirando partido das ferramentas de comunicação e informação, organizando, por
exemplo, um banco virtual de experiências da sociedade civil da CPLP em agroecologia.
A transição para um sistema agroalimentar mais sustentável na CPLP implica o
desenvolvimento de políticas públicas inter-setoriais que abranjam a produção,
transformação, comercialização e consumo de alimentos. Espera-se que este dossier, e
as experiências nele contidas, possam contribuir para o debate necessário em torno
destas políticas.
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