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FarmPath 

O projeto FarmPath é um projeto de investigação europeu, financiado pela Comissão Europeia. Teve 
início em Março de 2011 e decorrerá durante três anos. Envolve estudos de caso de 7 países europeus: 
Reino Unido, Portugal, França, Alemanha, República Checa, Grécia, Bulgária. Pretende identificar e 
avaliar futuros caminhos de transição para a sustentabilidade regional da agricultura na Europa.  

Em Portugal estudaram-se três iniciativas: o CRIE Montado (grupo de empresários agrícolas dedicado à 
promoção da multifuncionalidade do montado), o Projeto PROVERE Valorização dos Recursos Silvestres 
do Mediterrâneo (uma estratégia de eficiência económica com vista ao desenvolvimento sustentável na 
região do Alentejo) e as novas opções de gestão para a pequena propriedade (formas de gestão do 
espaço agrícola promovida por novos residentes na área do Reguengo-Paião, Montemor-o-Novo).  

Nesta sessão de divulgação pretende-se apresentar o estudo desenvolvido sobre estas três iniciativas à 
luz da teoria da transição e procurando compreender o seu potencial contributo para a sustentabilidade 
regional da agricultura. 

  

Porquê trabalhar sobre a sustentabilidade regional da 
agricultura? 

A agricultura baseia-se no uso da terra e por isso enraíza-se necessariamente num determinado espaço, 
sendo em grande parte definida pelas especificidades locais desse espaço. Estas especificidades incluem 
condições naturais (solos, clima, agro-ecologia), e também tradições, valores e redes culturais e sociais. 
Ao mesmo tempo, a agricultura é definida por outras tendências originadas a escalas nacionais ou 
internacionais: preços flutuantes dos produtos agrícolas, mudanças nos regimes de subsídios, riscos e 
surtos de doenças, eventos climatéricos extremos, e ainda a falta de jovens interessados em se 
tornarem agricultores. Os agricultores necessitam ainda de atender a uma crescente procura pela 
sociedade de bens e serviços públicos, como a elevada segurança e autonomia alimentar, energias 
renováveis, ambiente de qualidade, comunidades rurais viáveis e, paisagens com interesse recreativo.  

O FarmPath parte do princípio que de nenhuma exploração agrícola individual ou sistema de produção 
agrícola único se pode ou deve esperar a total satisfação desta ampla procura sobre a agricultura. Uma 
crescente sustentabilidade da agricultura é mais eficazmente conseguida ao permitirem-se combinações 
flexíveis de modelos agrícolas, adaptados às características biofísicas e sociao-económicas de cada 
região . É ao nível regional que se torna possível atender às condições naturais, sociais e económicas de 
cada área local, em articulação com outras escalas espaciais, nacionais ou internacionais, e ao mesmo 
tempo melhor compreender as mudanças que são necessárias para responder às várias necessidades e 
tendências acima referidas.  
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De interesse particular são as abordagens para a agricultura que mais interessem os jovens – 
acreditamos que este é um elemento chave na sustentabilidade social e económica dos sistemas 
agrícolas. 

 

O que é a transição para a sustentabilidade? 

No FarmPath, a sustentabilidade da agricultura é entendida como um processo contínuo, adaptativo, 
que permite aos produtores agrícolas e a outros membros da cadeia de produção e consumo agrícola 
oferecer a nível regional um conjunto de bens e serviços agrícolas e responder às expectativas que a 
sociedade hoje tem sobre a agricultura. No sentido de progredir nesse processo contínuo, em direção a 
uma maior sustentabilidade, é necessário que uma transição ocorra.  

No FarmPath, uma transição refere-se a mudanças importantes, estruturais, fundamentais, num 
determinado sistema, e que envolvem vários setores e sub-setores, bem como atores sociais de 
diferentes escalas. Uma transição é qualitativamente diferente de uma mudança, mais limitada no 
âmbito (não afeta, p. ex., um setor económico inteiro), no tempo (é apenas uma moda ou tendência, 
não estabiliza) ou no espaço (apenas ocorre numa localidade). As transições são o resultado de 
processos de longo prazo, de coevolução social, ecológica, económica, cultural, tecnológica e 
institucional e que resultam numa mudança sistémica. Para uma transição ocorrer, diferentes 
desenvolvimentos ao nível local, regional e nacional chegam a um ponto de encontro, dando origem a 
um novo caminho de desenvolvimento: baseado em novas práticas, tecnologias, conhecimento, 
instituições e organização social, e baseado em valores e princípios orientadores diferentes dos 
anteriores.  

 

Transição e novos caminhos de desenvolvimento 

Segundo a teoria da transição, as transições resultam da conjugação e alinhamento de processos a três 
níveis: nichos, regimes e grandes tendências.  

Os nichos são criados por atores a nível local: podem ser empresários criando um novo mercado ou a 
invenção de uma nova técnica, p. ex. Os nichos estabilizam ao longo o tempo, no desenrolar das suas 
atividades, ajustando as suas visões e expectativas, criando as suas próprias redes sociais e aprendendo 
sobre organização, técnicas, práticas, significados. São cruciais para uma transição, porque são eles que 
proporcionam as sementes para uma mudança sistémica, mesmo que muitas destas sementes 
eventualmente não vinguem.  

Por sua vez, o regime é composto por infra-estruturas, regulamentos, instituições, padrões de consumo, 
estilos de vida, opinião pública, artefactos, quotas de mercado, etc. Mas também pela estrutura mais 
profunda em que estes assentam, formada por crenças, normas, rotinas, processos padronizados, 
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Diversas fases de uma transição: pre-desenvolvimento (estabilização do nicho), take-off, aceleração e estabilização. Durante este 
processo o regime (socio-technical regimes) é reconfigurado, em interacção com as grandes tendências (landscape developments) e com 
o nicho (technological niches). Durante a transição uma alteração de fundo pode verificar-se nos três níveis, que se alinharam num novo 
caminho de desenvolvimento. Fonte: Geels (2002) 

 

expectativas sociais e paradigmas políticos, p. ex. São exemplos de regimes o regime de mercados, das 
políticas, da ciência ou da tecnologia. Os regimes assentam em regras estáveis e são, como tal, 
resistentes à mudança. Neles a inovação ocorre de forma incremental, com pequenos ajustamentos 
acumulando-se em caminhos de desenvolvimento estáveis. Pelo contrário, as inovações que têm origem  
num nicho não se ajustam a estes caminhos de desenvolvimento, pois caracterizam-se frequentemente 
por uma incompatibilidade com o regime existente (p. ex., inexistência de regulamentos ou infra-
estruturas apropriadas para a inovação ou incompatibilidade da inovação com as rotinas dos 
consumidores). 

As grandes tendências dizem respeito ao conjunto de tendências de longo prazo (p.ex. tendências 
demográficas, ideologias políticas, valores da sociedade, padrões macro-económicos, mudança 
climática). Elas afetam os regimes e nichos e no curto prazo não podem ser influenciadas por atores de 
nenhum destes níveis. Ao longo do tempo os regimes, que tendem a ser estáveis, apresentam pontos 
fracos, frequentemente como resultado de efeitos secundários não intencionais, que se acumulam e se 
tornam problemáticos no decorrer do tempo. À medida que estes problemas se tornam crescentemente 
óbvios, criam pressões que se expressam ao nível das grandes tendências. São estas circunstâncias que 
criam uma janela de oportunidade para o nicho romper, especialmente se o regime não for capaz de 
encontrar soluções adequadas para o problema persistente. 

 

 

Em suma, um nicho (um ponto de origem de inovação social ou tecnológica radical) que desenvolva e 
proponha com sucesso uma mudança, pode conseguir que esta dê origem a uma transição se pressões 
das grandes tendências (tendências externas macro no longo prazo) abrirem janelas de oportunidade 
no regime (práticas estabelecidas e normas associadas). 
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Que fatores promovem a estabilização de uma iniciativa? 

De forma sumária, os fatores que encorajam a estabilização de nichos na agricultura, segundo a teoria 
da transição, são: 

1. Criar e manter um ambiente de aprendizagem sobre: assunções, significados/preferências de 
atores importantes, forma como as redes de pessoas são desenvolvidas/mantidas e, a interação 
complexa entre aspetos técnicos/institucionais da criação de uma inovação 

2. Explorar e compreender a diversidade, o que permite apresentar uma inovação como 
promissora, e desenvolvê-la num programa funcional e convincente 

3. Criar ligações novas e efetivas, p.ex., entre empresários rurais, investigadores, agentes de 
extensão rural, associações agrícolas 

4. Considerar que o alinhamento de estratégias e expectativas é um processo contínuo, e que 
assim, o nicho e a sua rede de contactos requerem avaliação e gestão constante, por forma a 
manter a responsabilidade e o compromisso dos membros para o objetivo comum 

5. Garantir que todos os atores melhoram a sua própria situação, uma vez que o progresso ou a 
reciprocidade (material ou moral) é a razão para a sua participação 

6. Reconhecer quem são os agentes de mudança cruciais para a mobilização do processo, p. ex., 
que exploram janelas de oportunidade, expressam expectativas, desenvolvem alianças e criam 
espaço de manobra a nível local 

7. Apreciar o valor do inesperado, ou seja, desenvolver a capacidade de transformar o inesperado 
ou involuntário em algo valorizável ou útil, em vez de avaliar os resultados apenas com base nas 
expectativas iniciais e processos de aprendizagem. 
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Iniciativas estudadas no Alentejo 

CRIE Montado 
Um dos estudos de caso do FarmPath foca o estabelecimento de um nicho por iniciativa local de um 
grupo informal de empresários agrícolas, o CRIE Montado, que teve início em 2008. As suas explorações 
localizam-se no concelho de Montemor-o-Novo e Alcácer do Sal, onde o uso do solo é dominado pelo 
sistema agro-silvo-pastoril do Montado. 

Este nicho pretende implementar e promover o conceito de multifuncionalidade ao nível da 
propriedade como proposto por Jan Huijgen – documentado no livro Versatile farmers1 e no vídeo 
Cityside oasis2 e posto em prática no seu Centro Eemlandhoeve3

O CRIE Montado contribui para a sustentabilidade da agricultura ao adotar um racional ambiental no 
contexto dos seus projetos individuais. Para além disso, e mais importante, também pretende contribuir 
para uma reinvenção das relações cidade-campo, para uma agricultura mais sustentável, para o 
desenvolvimento comunitário e para um desenvolvimento territorial mais equilibrado, criativo e 
humano. No atual contexto de elevados níveis de especialização, competição e de mercados e 
administração setorializados, o CRIE Montado ilustra a importância crítica da colaboração nos processos 
de transição para uma agricultura regional sustentável: A multifuncionalidade exige versatilidade e um 
nível de conhecimento e know-how em múltiplos setores e atividades ao mesmo tempo, que podem ser 
melhor enfrentados no âmbito de abordagens colaborativas – que estão no cerne desta iniciativa. 

, na Holanda. Para além de propor 
abordagens multifuncionais mais sustentáveis nas opções de gestão das propriedades, Jan Huijgen 
reconhece as dificuldades da sua implementação no contexto de um regime agrícola setorial e 
especializado, bem como a impossibilidade de lhes fazer face isoladamente. Assim, a sua visão e 
metodologia propõem reforçar as explorações agrícolas multifuncionais apostando na colaboração 
através da ligação dos seus gestores em redes temáticas locais, por sua vez articuladas a nível nacional e 
europeu.  

A colaboração no âmbito do CRIE Montado pretende proporcionar: i) reforço e apoio mútuo entre os 
membros; ii) partilha de informação sobre legislação, processos administrativos, linhas de 

                                                           
1
 Postema, Stijn. 2008. Versatile farmers: or how four farmers validate multifunctionality as rural standard in Europe. The 

Netherlands: Stijn Postema in co-production with the European Multifunctional Farmers Network. 
2 Postema, Stijn, and Tjirk van der Ziel. 2008. Cityside oasis: or how to bridge the gap between city and countryside. The 
Netherlands: Eemlandhoeve. 
3 http://www.eemlandhoeve.nl/en_homepage.html  

http://www.eemlandhoeve.nl/en_homepage.html�
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financiamento e mercados, entre outros; iii) trabalho de equipa na exploração e implementação de 
diferentes atividades especializadas e setorializadas, que todavia podem coexistir na mesma exploração; 
e iv) comunicação enquanto grupo de interesse. Assim, o CRIE Montado é uma plataforma dedicada à 
troca de experiências e a apoiar estratégias multifuncionais (incluindo turismo e recreio, educação, 
inclusão social e produção e transformação de produtos alimentares de forma sustentável). Estes 
objetivos são operacionalizados numa base informal em encontros regulares do grupo de empresários 
agrícolas e em algumas interações com atores regionais, como a Direção Regional de Agricultura, Rede 
Rural ou Universidade de Évora, por exemplo.  

 

É uma transição em fase de pre-desenvolvimento, correspondendo à fase de estabilização do nicho. 
Assim, o estudo focou-se no processo de formação do grupo, e em particular no período de 
desaceleramento que o grupo sofreu pouco depois de se iniciar.  

Tanto fatores internos como externos levaram a este desenvolvimento. De ordem interna, estes fatores 
incluem: dificuldade em implementar uma estrutura não hierárquica e informal; liderança pouco clara e 
descontínua assumida por diversos membros; grande heterogeneidade entre os projetos individuais a 
nível da sua experiência e maturidade; e alguma dispersão geográfica – embora este seja um fator de 
menor expressão.  

Para além destes fatores de ordem interna, fatores externos que levaram a este desenvolvimento 
prendem-se com: pouca cultura de trabalho coletivo no contexto regional e nacional; instabilidade 
associada à crise económica de 2007–2008 (início da formação do grupo); elevada carga burocrática 
sobre qualquer inovação; baixa capacidade financeira de investimento em inovações por parte das 
empresas agrícolas. Apesar da sua ainda curta duração, o CRIE possibilitou a tentativa de 
implementação da multifuncionalidade à escala da propriedade. Possibilitou a troca de experiências e 
de ideias e informação, permitindo a inspiração mútua entre os membros no sentido de abordagens 
mais ecológicas e humanas, equilibradas, nos seus projetos individuais. Além disso, pôde verificar-se 
algum aumento da cooperação entre membros a nível das relações comerciais entre si. Paralelamente, 
houve um aumento das relações interpessoais, da conexão relacional e da confiança no grupo, o que 

Montado na região de Montemor-o-Novo, Alentejo, 
Portugal. Fotografia de Filipe Barroso (Universidade de 
Évora) 
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veio combater a fraca coesão de grupo existente, as diferenças sociais entre membros e uma 
comunicação assimétrica. É muito importante manter este processo de conhecimento mútuo para o 
desenvolvimento do grupo, da sua identidade e estrutura, o que é determinante para a estabilização do 
nicho e eventual processo de transição.  

O grupo contribuiu também decisivamente, e reconhecido por atores externos à iniciativa, para 
operacionalizar e introduzir na região uma noção clara e concreta de multifuncionalidade ao nível da 
propriedade, tentando fazer face, através da colaboração, a um contexto setorializado e de incipiente 
extensão rural, resultando numa projeção externa considerável tendo em conta a dimensão e duração 
da experiência do CRIE. 

 

Projeto ‘Valorização dos Recursos Silvestres do Mediterrâneo’  
O projeto “Valorização dos Recursos Silvestres do Mediterrâneo” é uma Estratégia de Eficiência Coletiva 
(EEC) proposta no âmbito do Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE) – 
instrumento de política que visa estimular o desenvolvimento sustentável em áreas de baixa densidade, 
valorizando os seus recursos naturais, herança histórica e conhecimento tradicional, para a 
sustentabilidade económica, social e biofísica, através da elaboração de uma visão estratégica para o 
desenvolvimento destas áreas. Esta visão é assente em planos integrados de desenvolvimento regionais 
que incluem um programa de ação e as parcerias necessárias para a sua implementação, apostando 
desta forma num processo de colaboração multi-nível. 

O projeto começou a ser desenvolvido em 2007 e foi aprovado enquanto EEC em 2009. Foi promovido 
pela Associação de Defesa do Património de Mértola (ADPM) e é liderado pela Câmara Municipal de 
Almodôvar, numa parceria que envolve diversos promotores do projeto: desde produtores privados, 
associações de produtores, associações locais e regionais (de desenvolvimento, de ambiente e de 
património cultural), Grupos de Ação Local, empresas, parcerias privadas, municípios, freguesias, 
instituições de conservação da natureza, instituições de investigação e universidades. O estudo foca três 
municípios: Almodôvar, Mértola e Barrancos, na região do sul do Alentejo; embora o território de 
abrangência da EEC inclua também Ourique, Loulé e Silves. Mértola e Barrancos têm uma considerável 
proporção do seu território protegido (incluindo áreas classificadas no âmbito da Rede Natura 2000 e do 
Parque Natural do Vale do Guadiana). 
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O projeto promove a adopção de tecnologia inovadora de produção e processamento do uso não 
convencional de produtos florestais não-lenhosos tradicionais (por exemplo, plantas aromáticas e 
medicinais, mel, cogumelos, etc.), investindo também na sua comercialização e novos canais de 
escoamento. Neste processo, procura promover o desenvolvimento sustentável das zonas rurais 
abrangidas através de uma agricultura multifuncional que por um lado proporcione um meio de vida 
para a população local e por outro permita a conservação da natureza e biodiversidade, assim 
influenciando o caminho de desenvolvimento não sustentável que este território enfrenta: diminuída 
competitividade económica, diminuição e envelhecimento da população, e solo, clima e sistemas agro-
silvo-pastoris extensivos proporcionadores de elevada biodiversidade e valor natural, mas pouco 
produtivos na perspectiva da agricultura moderna.  

De forma concreta, funcional e colaborativa, a iniciativa propõe a valorização dos produtos florestais 
não-lenhosos, no contexto específico deste território, como uma forma de aliar a conservação da 
natureza a um sistema de produção promotor de desenvolvimento. Este estudo pretende evidenciar a 
inovação introduzida a nível da produção e comercialização e a nível do processo colaborativo, e assim 
ilustrar o potencial da agricultura em áreas de elevado valor natural. 

 

 
 

Apesar da ainda curta duração do projeto já se pôde constatar uma mudança na perspectiva de vários 
promotores acerca do valor dos recursos silvestres, bem como em relação às mais valias do estatuto de 
proteção das áreas em que se encontram. Outra mudança importante assinalada foi o reforço do 
processo de colaboração e do trabalho em rede, no sentido em que a parceria construiu novas relações 
entre atores. As redes facilitam a troca de informações, conhecimento, experiência e o desenvolvimento 

Bosques e matos mediterrânicos na região de Mértola. 
Fotografia de Filipe Barroso (Universidade de Évora) 

 

Montado no sul do Alentejo. Fotografia de Filipe Barroso 
(Universidade de Évora) 
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de competências de gestão, facilitando a participação nos processos de tomada de decisão, bem como a 
confiança. Também se pôde verificar que os produtos (e atividades agrícolas) se diferenciaram e 
diversificaram, assinalando uma tendência contrária à homogeneização das estruturas de produção e 
dos produtos. Outro aspeto importante a assinalar é a proporção de jovens interessados na iniciativa, 
bem como de produtores sem anterior experiência no setor agrícola, o que se reveste de particular 
interesse tendo em conta a diminuição e envelhecimento da população nas áreas em causa. 

A iniciativa organizou vários momentos de formação para produtores, de promoção dos produtos (por 
exemplo, feiras temáticas nacionais e internacionais) e de trabalho em rede. Estando também associada 
a projetos específicos de melhoramento a nível da produção e processamento. Também se concretizou 
o Centro de Excelência para a Valorização dos Recursos Silvestres Mediterrânicos – CEVRM4

 

, projeto 
âncora desta EEC, que disponibiliza informação, serviços e atividades no sentido de: i) promover 
investigação, formação e demonstração prática; ii) apoiar a organização da oferta e o empreendorismo; 
iii) apoiar o aumento de qualidade e inovação a nível do processamento e escoamento dos produtos; 
pretendendo reforçar desta forma a atividade de todos os projetos envolvidos na iniciativa. 

 
Novas opções de gestão para a pequena propriedade no Reguengo-Paião, 
Montemor-o-Novo 

O terceiro estudo de caso desenvolvido pelo FarmPath na região do Alentejo trata do surgimento de 
novas formas de gestão da pequena propriedade, que está relacionada com o desenvolvimento de um 
tipo de agricultura (“Lifestyle Farming”) orientada para um estilo de vida rural, próxima da natureza e de 
hábitos mais saudáveis de consumo e de vida ou mesmo para fins de recreio – que se pode denominar 
como agricultura como estilo de vida. Quem se dedica a este tipo de agricultura tem motivações 
diferentes dos que se dedicam a uma agricultura orientada maioritariamente para a criação de 
rendimento e para a produção. 

O estudo focou-se na propriedade de pequena dimensão nos arredores de Montemor-o-Novo (na zona 
de Reguengo-Paião), a 100km de Lisboa, na região do Alentejo, cada vez mais ocupada por novos 
proprietários, frequentemente de origem urbana e cuja motivação para se instalarem é também muito 
frequentemente o estilo de vida. 

                                                           
4 http://www.cevrm.pt/ 

http://www.cevrm.pt/�
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A inovação introduzida pela iniciativa em estudo diz respeito a uma nova forma de compreender e de se 
relacionar com o rural, na perspetiva dos proprietários e à escala da exploração agrícola: vai além da 
função rural convencional (pré-moderna) de produção e está, portanto, ligada à noção de transição rural 
multifuncional. 

As mudanças em curso no espaço rural e na forma como a sociedade se relaciona com este espaço levou 
ao surgimento de um misto de valores de consumo e de proteção associadas ao mesmo; contestando o 
antigo domínio dos valores de produção. Isto origina uma maior complexidade e heterogeneidade na 
ocupação rural – o que também se relaciona com novos paradigmas de gestão de terra agrícola. Os que 
desenvolvem agricultura como estilo de vida têm outras prioridades além de gerar rendimento com a 
gestão da sua propriedade e podem por isso representar uma oportunidade para a valorização ou 
manutenção de funções ambientais e de amenidade, que são actualmente esperadas da paisagem 
agrícola. Ao mesmo tempo, este novo tipo de agricultores são residentes em áreas rurais e têm impacte 
nas estruturas sociais da sua comunidade rural. 

Pode observar-se que existe uma mudança a nível da expansão da agricultura como estilo de vida no 
número de propriedades, e também no reconhecimento deste novo tipo de gestão de terra agrícola, 
pelas comunidades locais. É uma gestão diferente, na medida em que as motivações são muito 
diferentes das dos agricultores comerciais, variando desde melhor qualidade de vida à proximidade com 
a natureza e a alimentos mais saudáveis.  

É um processo difuso, bottom-up, sem nenhuma organização formal e pode derivar em novas formas de 
gestão da terra agrícola, bem como criar novas formas de agricultura que pouco enfatizam a 
comercialização – embora os novos proprietários provavelmente usem o seu poder de compra nas áreas 
rurais. O processo refere-se assim a uma forma local de ocupação rural relativamente nova e envolve 
primeiramente novos gestores de terra agrícola, que não se consideram a si mesmos agricultores na 
maioria dos casos. Os novos proprietários (novos gestores) criam novos tipos de relações sociais entre 
os atores envolvidos na iniciativa (no contexto local) e entre estes e outros atores locais (urbanos ou 
rurais). Estes novos proprietários geralmente são muito qualificados (educação formal – embora nem 
sempre em agricultura), com níveis de rendimento que possibilitam a compra de uma pequena 
propriedade. 

 

 

A principal força motriz deste processo de mudança é a procura generalizada na sociedade por valores 
associados ao bem-estar, saúde, ambiente, e natureza. A agricultura como estilo de vida também é 

Perspetiva geral de Reguengo-Paião em Montemor-o-Novo, na região do Alentejo, Portugal. Fotografia: Teresa Pinto-Correia (Univ. Évora) 
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facilitada pelo aumento da acessibilidade das áreas rurais e a mobilidade dos indivíduos, associado aos 
avanços nas tecnologias de informática que tornam o trabalho a partir de casa mais viável. O impacte 
em termos de área, na paisagem física, é limitado, mas a manutenção de uma paisagem viva em áreas 
que de outra forma seriam propensas ao abandono ou simplificação não deve ser subestimada. 
Adicionalmente, há um forte impacte sobre as comunidades rurais, uma vez que novas pessoas e novas 
ideias são introduzidas e criam novas dinâmicas e redes, muitas vezes mais informadas e conscientes de 
novas tendências sociais globais. 

 

Estas três iniciativas (CRIE Montado, Projeto PROVERE Valorização dos Recursos Silvestres do 
Mediterrâneo e Novas opções de gestão para a pequena propriedade no Reguengo-Paião, Montemor-o-
Novo) foram analisadas em conjunto com outras iniciativas europeias de forma a compreender qual é o 
papel i) dos processos de colaboração, ii) da agricultura em áreas de elevado valor natural e iii) das 
novas formas de consumo do rural, nos processos de transição para uma maior sustentabilidade 
regional da agricultura. Sobre estas iniciativas, juntam-se os documentos de divulgação, em anexo ao e-
mail. Para mais informação, usar os contactos abaixo indicados. 

  

Outros casos de transição estudados no FarmPath 

St. Amarin, França 
Um dos estudos de caso do FarmPath localiza-se no vale de St. Amarin e abrange o Parque Natural 
Regional de Ballons des Vosges. Vosges é uma zona de montanhas baixas, da qual um quarto é protegida 
como Sítio Natura 2000 (73,300ha), situada no nordeste de França.  

O estudo foca uma iniciativa local para o desenvolvimento rural sustentável através de uma agricultura 
multifuncional que proporcione um meio de vida para a população local e permita a conservação da 
natureza e da biodiversidade. É um exemplo de transição completa, que teve início na década de 80, 
atravessando várias fases: pre-desenvolvimento, experimentação, aceleração e estabilização.  

O nicho foi iniciado por novos agricultores (pessoas que transitam de outros setores de actividade para a 
agricultura), jovens e locais, que pretendiam “viver e trabalhar na região” e desta forma deram início a 
explorações agrícolas, reabrindo parcelas abandonadas nas encostas da montanha e transformando 
matos não produtivos e floresta de novo em pastagens. Pretendia-se manter a qualidade da paisagem e 
a riqueza do património, cultivando terra agrícola e planeando a paisagem com o objetivo de proteger a 
imagem de qualidade de produtos locais famosos, especialmente o queijo. 
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  O nicho envolveu agricultores (a tempo parcial e 
completo), câmaras municipais e, instituições públicas num forte trabalho em rede integrando atores do 
nível local ao nacional. O envolvimento dos vários atores e partes interessadas a nível local e regional, 
pertencentes a organizações formais e informais, ou outros organismos e redes, foi um elemento-chave 
do sucesso da mudança proposta. Esta capacidade de atuação em diferentes esferas deveu-se à 
persistência dos promotores do processo e, à capacidade dos mesmos de captar a atenção e envolver 
elementos-chave a nível governamental e político. Além destes fatores, que contribuíram de forma 
decisiva para o seu sucesso, a transição foi possível também graças às medidas agro-ambientais que 
proporcionaram o apoio financeiro necessário às explorações agrícolas envolvidas.  

Para além do sucesso do projeto “viver e trabalhar na região”, e dos efeitos ao nível da produção, 
comercialização e paisagem, esta iniciativa desencadeou uma mudança na consciência e opiniões da 
população local, especialmente dos agricultores, o que os levou a reavaliar a importância do estatuto de 
proteção das áreas em que se encontram. Em geral, aumentou o nível de preocupação e 
consciencialização para a proteção dos ecossistemas na comunidade – o ambiente natural, os seus 
recursos e os seus habitantes.  

A iniciativa pretendia ainda contrariar a homogeneização das estruturas de produção e dos produtos, e 
pôde verificar-se que as atividades agrícolas se tornaram mais diversificadas. E que a intensificação 
agrícola reduziu. Todavia, atingida a transição, que estabilizou na região desde 2006-2007, talvez se 
anuncie agora o seu colapso: os iniciadores do nicho aproximam-se da idade da reforma e novos 
agricultores são difíceis de encontrar, ou não consideram tão pertinente o projeto que originou este 
nicho – a ideia de viver e trabalhar na região é agora menos atractiva e os novos agricultores 
frequentemente preferem trabalhar fora da região. Os jovens agricultores e os novos agricultores foram 
os principais ‘motores’ desta transição na formação e estabilização deste nicho. Foram eles que 
iniciaram grande parte das parcerias no processo de colaboração (por exemplo, a formação da 
Associação “Agricultura e Paisagem”) e que criaram a dinâmica de agricultura local contratada sob 
medidas agro-ambientais, p. ex. No entanto, nos últimos anos, estas categorias de agricultores 
encontraram maiores dificuldades colocadas às suas atividades devido à saturação do mercado e ao 
acesso mais limitado a novas terras. Este ‘desfecho’ coloca-nos perante o carácter permanente dos 
processos de transição, sempre com novos desafios. 

Paisagens diversas em St. Amarin (Fonte: M Diaz e C Darrot, ISSA, 
França) 
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Ilha de Santorini, Grécia 
Outro estudo de caso do FarmPath situa-se na Ilha de Santorini, ilha de origem vulcânica e maior ilha 
(com 90.623 Km2) do Arquipélago Santorini localizado no sul do grupo de ilhas gregas Cyclades.  

O estudo focou canais alternativos de escoamento no setor agro-alimentar, tentando compreender até 
que ponto a procura neste setor é força motriz de uma maior sustentabilidade regional da agricultura. 

Este setor caracteriza-se pela existência de novas expectativas e hábitos dos consumidores, que 
procuram maior qualidade e confiança quanto à origem e condições de produção. Esta nova procura 
representa uma grande tendência que pressiona o setor para a criação de canais alternativos de 
escoamento em prol de uma crescente ligação à localidade em oposição aos mercados globais 
dominantes. Foi precisamente respondendo a esta oportunidade nos sistemas de comercialização que 
os produtores locais de vinho em Santorini deram origem à iniciativa em estudo, em torno da 
comercialização local (mas também nacional e internacional) de vinho local de qualidade. 

A iniciativa deve-se a uma companhia vinícola nacional bem 
estabelecida que decidiu operar em Santorini, trabalhando com produtores locais no melhoramento do 
vinho de Santorini. Seguindo esta iniciativa, dois novos produtores, originários da região e herdeiros de 
terra na ilha, mas com estudos e vidas profissionais fora dela, decidiram regressar e estabelecer-se 
como produtores de vinho. De seguida outros produtores locais correspondentes à geração mais nova 
de viticultores aderiram também à iniciativa. 

Foi assim iniciado um longo processo de mudança em relação aos processos tradicionais, através da 
introdução de mudanças no cultivo (e paisagem associada), na colheita e sobretudo na produção de 
vinho. As inovações técnicas introduzidas geraram tensões enriquecedores entre visões diferentes do 
que é qualidade no vinho e paisagem tradicional. 

A iniciativa progrediu graças à capacidade de trabalho em rede: foi adoptada pelo regime através da 
União de Cooperativas de Santorini (Santowines) que tem aproximadamente 2500 membros e participa 

Vinha tradicional em Santorini (Foto: Emi Tsakalou, Agricultural 
University of Athens, Grécia) 
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numa forte rede de cooperativas vinícolas que opera a nível nacional. Ao mesmo tempo, os pequenos 
produtores de vinho do nicho acima descritos participam numa outra rede nacional de pequenos 
produtores de vinho e continuam a desenvolver a sua atividade. 

Para além das mudanças de ordem técinca acima referidas, quase todos os 
estabelecimentos vinícolas passaram a possibilitar provas e visitas para turistas, aumentando o acesso à 
cultura vinícola e aos produtos locais. A Santowines passou a ter um supermercado para venda direta de 
todos os produtos, fez alianças estratégicas  com supermercados maiores e outros produtores de vinho 
já bem estabelecidos e com amplas redes de distribuição para venda no mercado  doméstico e externo. 
Faculta ainda serviços de aconselhamento técnico a agricultores, bem como apoio no acesso a subsídios. 

Antes da iniciativa, havia um conflito entre uso de terra para fins agrícolas, turismo e habitação, o que 
colocava em perigo a paisagem de vinha tradicional. Com a iniciativa, esta relação tornou-se 
complementar. 

Um marco importante para Santorini foi a colocação dos vinhos locais no mercado global. Neste âmbito, 
um dos elementos mais importantes foi a ligação ao território e a emergência da noção do terroir que, 
permitiu a criação da identidade de um vinho de qualidade. As novas tendências no setor do turismo, 
procurando uma ‘experiência completa’ da região visitada, incluindo a paisagem e gastronomia e 
bebidas locais para além dos ‘resorts’ foram particularmente importantes na definição deste novo canal 
de escoamento. 

 

Cidade de Plzen, República Checa 
À semelhança do estudo de caso anterior, os produtores locais de Plzen (cidade e região do oeste da 
República Checa) aproveitaram a oportunidade criada pelos novos hábitos e expectativas dos 
consumidores no setor agro-alimentar, procurando maior qualidade e confiança quanto à origem e 
condições de produção dos alimentos. 

Os turistas podem visitar o estabelecimento vinícola e a ‘Kanava’ tradicional (adega escavada 
em solo vulcânico (Foto: Emi Tsakalou, Agricultural Univ. Athens, Grécia) 
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Este estudo de caso foca o desenvolvimento dos mercados de agricultores na República Checa, iniciados 
por promotores locais que associavam agricultores locais e estabeleceram os primeiros mercados em 
2009, seguindo-se a sua rápida proliferação.  

As consequências negativas da agricultura industrializada no Ocidente foram rapidamente conhecidas e 
antecipadas na República Checa, fator que acelerou o desenvolvimento desta iniciativa. Os mercados de 
agricultores foram desenvolvidos a partir de atividades marginais de redes alternativas de distribuição 
de alimentos. Os promotores dos mercados colaboravam entre si, desenvolvendo uma lista de 
produtores disponíveis para se envolverem nos mercados e contribuindo de forma importante para o 
sucesso da iniciativa. Ao mesmo tempo, atores externos envolvidos, p. ex., em conferências, 
competições e exposições gastronómicas, bem como noutras redes de alternativas alimentares, 
continuavam a promover a iniciativa, acelerando o seu crescimento.  

Paralelamente, a iniciativa encontrou num curto espaço de tempo eco a nível 
nacional (e do regime): em 2011, o ministério do ambiente criou um sistema de financiamento que 
apoiava por 6 meses mercados de agricultores recém-criados. Graças a este apoio dois anos depois do 
seu início, em 2011, existiam mais de 200 lugares com mercados de agricultores. Surgiram também 
outros canais de comercialização como lojas online. O ministério da agricultura também iniciou uma 
discussão com o objetivo de codificar o conceito de mercados de agricultores. 

À medida que a iniciativa cresceu, porém, a competição entre promotores aumentou e esta relação 
competitiva limitou a confiança e apoio regional e nacional por parte de instituições. 

Apesar do volume de negócios destes mercados ser ainda muito baixo em comparação com o poder 
financeiro da cadeia de venda a retalho, esta nova forma de comercialização traz consigo um acrescento 
importante para a sociedade: os consumidores descobriram a importância da qualidade dos alimentos, 
tanto nos produtos de base utilizados, como no seu processamento. Com os mercados de agricultores é 
introduzida também uma grande mudança na relação entre produtores e consumidores, e entre áreas 
rurais e urbanas. Essa mudança foi ativada pela alteração radical em relação ao modo anterior de 
comercialização. A iniciativa provou ainda que é possível produzir e processar nas explorações agrícolas 
alimentos de elevado valor acrescentado, sendo esta atividade economicamente viável através da venda 
direta. Este novo meio de comercialização desafia a nível regional visões mais modernistas da 
agricultura.  

Produtos frescos vendidos no mercado de agricultores de Plzen por produtores locais. Foto: ENVIC 
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Freiburg, Alemanha 
O último exemplo de transição apresentado neste documento refere-se à Regionalwert AG Freiburg 
(RWAG), estudo de caso localizado em Freiburg, no sudoeste da Alemanha. 

A RWAG é uma corporação acionista de cidadãos criada por um empreendedor com o objetivo de ajudar 
os produtores e empresas de agricultura biológica (AB) ao longo da cadeia de valor do setor agrícola da 
região.  

Esta iniciativa é considerada particularmente inovadora, pois combina um novo modelo de investimento 
para os acionistas em explorações AB e em empresas agro-alimentares, com uma abordagem holística 
que inclui nos relatórios financeiros anuais não apenas o retorno financeiro, mas também valores sociais 
não-monetários e retorno ecológico.  

A iniciativa foi fundada em 2006 por um agricultor carismático, à escala regional, com o objetivo de 
proporcionar a jovens agricultores e a novos agricultores na região o acesso a capital, aumentando ao 
mesmo tempo a participação de cidadãos nas empresas agro-alimentares.  

Além disso, o RWAG pretende intensificar a cooperação entre as 
empresas apoiadas com o intuito de estabelecer uma cadeia de fornecimento de alimentos sustentável 
na região, e de melhor distribuir benefícios entre todos os atores da cadeia de valor. Tornando-os 
acionistas, a iniciativa liga ainda consumidores (urbano) e agro-empresas (rural).  

O desenvolvimento da iniciativa é próspero: o capital inicial de € 1,7 milhões foi aumentado em 2010 
para quase € 2 milhões. A rede de explorações e empresas apoiadas aumentou de 2 explorações para 14 
empresas em 2012, envolvendo seis explorações, dois processadores, quatro vendedores a retalho e 
quatro prestadores de serviços. Quase 500 acionistas têm até agora investido no RWAG, estando na sua 
maioria localizados na região. Ao mesmo tempo, o interesse no modelo cresceu rapidamente, facilitado 
pela visibilidade que a iniciativa ganhou com os vários prémios conquistados pelo seu fundador. Isto 
levou à fundação do ‘Regionalwert trust’, que apoia a fundação de iniciativas semelhantes noutras 

Comercialização direta num dos parceiros da Regionalwert AG (Foto: Simone Schiller, 
Institute for Rural Development Research, Frankfurt, Alemanha) 
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regiões. No entanto, a expansão da iniciativa na região está limitada, pois não existe potencial para 
apoiar financeiramente muito mais empresas, embora ainda seja possível expandir este potencial 
trabalhando cooperações ainda pouco exploradas. 

O rápido desenvolvimento inicial do RWAG foi influenciado pela crise económica (pressão resultante das 
grandes tendências), o que originou uma maior procura de oportunidades de investimento ético. Para 
além disso, o seu desenvolvimento inicial é uma resposta à crescente procura de alimentos produzidos 
regional e sustentavelmente, associada à situação insatisfatória que caracteriza os novos agricultores na 
região. A mudança nos valores da sociedade em direção a uma maior valorização dos investimentos 
éticos e ao apoio à produção sustentável de alimentos e cadeias de fornecimento é evidente na atenção 
pública que a iniciativa ganhou na forma de preços e subsídios. Esta situação despoletou um mecanismo 
de auto-reforço, influenciando dessa forma o caminho de transição emergente que se anuncia.  

 

 

Para mais informações, não hesite em contactar-nos 

Visite o site do projeto - www.farmpath.eu 

Contacte-nos: 

Teresa Pinto Correia (mtpc@uevora.pt) 
Isabel Ramos (iar@uevora.pt) 
Carla Gonzalez (cgonzalez@uevora.pt) 
Helena Guimarães (mhguimaraes@uevora.pt) 
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