
Transição para a Sustentabilidade Regional: 

Colaboração na 
agricultura

Contexto   
As três iniciativas estudadas baseiam-

se na colaboração, que se identificou 

como um conributo importante para  a 

sustentabilidade económica e social da 

agricultura nas regiões em estudo. No 

contexto da teoria da transição, estas três 

iniciativas representam novas formas de 

colaboração e podem ser consideradas 

inovações ‘socio-técnicas’. Estas três 

iniciativas também se encontram em fases 

muito diferentes do processo de transição.

Entende-se colaboração como “trabalhar 

em conjunto com alguém de modo a produzir 

ou atingir algo” (Hornby, 20101). Mais 

especificamente a cooperação agrícola 

pode ser definida como “formas de trabalhar 

em conjunto de um modo regulamentado” 

(Klischat et al., 20012). No contexto da 

agricultura, podem distinguir-se duas 

formas chave de colaboração: ‘cooperação 

vertical’ entre produtores agrícolas e outros 

ramos de atividade em setores a jusante e 

a montante (por exemplo, fornecedores, 

processadores); e ‘cooperação horizontal’ 

entre produtores agrícolas (por exemplo, 

machinery rings). No contexto deste 

estudo o termo ‘colaboração’ é preferido 

em detrimento de ‘cooperação’ de 

forma a evitar potencial confusão com as 

‘cooperativas’ agrícolas, que são uma forma 

organizacional específica.

  

Descrição das iniciativas 
em estudo – colaboração e 
fases de transição
Em relação às iniciativas estudadas na 

Alemanha e Escócia, o CRIE Montado 

é muito jovem (4 anos) e tem menos 

membros envolvidos (menos de 15).  

O objetivo da colaboração nesta 

iniciativa é partilhar informação, apoiar 

atividades relacionadas com a agricultura 

multifuncional e funcionar como lobby a este 

nível, o que é operacionalizado numa base 

informal entre um grupo de empresários 

agrícolas. Depois de um período de atividade 

inicial, esta iniciativa teve um período de 

desaceleramento considerável, de onde se 

depreende que está numa fase de transição 

muito inicial. Os fatores que emergem 

da análise como responsáveis por este 

desenvolvimento incluem: liderança pouco 

clara; pouca cultura de trabalho em equipa; 

poucas relações interpessoais; instabilidade 

associada à crise económica; e níveis de 

burocracia asfixiantes. No entanto, o grupo 

contribuiu para operacionalizar e introduzir 

na região uma noção clara e concreta de 

multifuncionalidade ao nível da propriedade.

Pelo contrário, os Machinery rings têm uma 

longa história na Escócia (introduzidos 

em 1987) e estão bem estabelecidos no 

contexto de algumas regiões, podendo 
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ser considerados numa fase de transição 

avançada. Estima-se que nas duas regiões 

estudadas cerca de metade das explorações 

agrícolas sejam membros dos Machinery rings 

(Ringlink no nordeste e BMR nas Borders). Os 

Machinery rings na Escócia são cooperativas 

agrícolas constituídas legalmente, que 

representam larga cooperação horizontal. 

Inicialmente formadas para facilitar a partilha 

de recursos entre agricultores (em particular 

maquinaria, mas também trabalho), o papel 

dos Machinery rings acabou por se alargar 

e incluir uma gama de serviços muito mais 

vasta, como formação e compra de produtos. 

Curiosamente, à medida que os Machinery 

rings se desenvolveram (em particular no 

que refere à troca de produtos) foram-se 

tornando visíveis mais como fornecedores 

de serviços do que como uma oportunidade 

para colaboração entre empresas agrícolas, 

que era o seu objetivo inicial.

Os Machinery rings representam uma fração 

significativa do mercado e dos meios para 

redução de custos fixos dos agricultores. 

No global, os Machinery rings parecem 

representar uma forma única de cooperativa 

agrícola na Escócia, caracterizada por larga 

participação voluntária, sistemas eficientes 

e oportunidades atuais para os agricultores 

acederem, proporcionarem e partilharem 

recursos físicos e humanos – numa forma que 

lhes permite colaborar e ao mesmo tempo 

manter independência e autonomia no 

contexto das suas empresas e propriedades.

Na Alemanha, a Regionalwert AG foi 

formalmente estabelecida em 2006, no 

seguimento de um longo processo de 

desenvolvimento conceptual que envolvia 

atores locais. A iniciativa é um exemplo de 

colaboração vertical, uma vez que envolve 

não só agricultores, mas também outros 

parceiros de negócio ao longo da cadeia de 

valor na produção biológica. Um conjunto 

de atividades diferentes estão envolvidas: 

troca e venda de produtos; fornecimento 

de serviços (maquinaria, trabalho); troca de 

conhecimento; e ‘envolvimento’ financeiro. 

No entanto, o aspeto de maior relevância 

para o sucesso desta iniciativa é a criação de 

novas ligações entre acionistas (regionais), 

propriedades e empresas relacionadas com 

a agricultura biológica nesta região. Os 

acionistas investem em empresas parceiras 

na forma de investimento (silent partnerships), 

de ações ou de compra de propriedades 

inteiras. Outra inovação da iniciativa é a 

introdução de um novo princípio, que 

requere que as empresas sejam avaliadas 

não só pelo seu desempenho económico 

individual mas também por critérios 

sociais e ambientais que contribuem para 

a sustentabilidade regional. A Regionalwert 

AG pode considerar-se um nicho de 

inovação bem desenvolvido, no limite de 

uma transição e de integração pelo regime 

agro-alimentar. O seu desenvolvimento 

inicial foi uma resposta à crescente procura 

de produtos alimentares sustentáveis 

e regionais bem como à situação difícil 

enfrentada por novos agricultores (isto é, 

novos produtores que se tentam estabelecer 

no setor agrícola sem experiência do mesmo)

A atenção que a iniciativa recebeu, na forma 

de prémios e apoios, evidencia claramente 

uma mudança de valores sociais que valoriza 

os investimentos éticos e o apoio à produção 

alimentar sustentável e respetivas cadeias de 

fornecimento.

No caso do CRIE Montado e da Regionalwert 

AG, observou-se que a colaboração 

interpessoal entre agricultores (e outros 

atores da cadeia) aumentaram numa fase 

inicial do desenvolvimento da iniciativa mas 

como resultado das atividades da mesma. 

No caso dos Machinery rings, o contato entre 

agricultores é articulado pelo ‘centro’, que 

atua como estrutura de gestão responsável 

por fazer corresponder a procura e a oferta. 

De certa forma, isto originou um sistema 

no qual os Machinery rings eliminaram as 

relações interpessoais entre os agricultores. 

A colaboração com atores fora das iniciativas 

também se desenvolveu de forma diferente 

nos três casos. No caso do CRIE Montado, 

os contato formais (com a administração 

agrícola, por exemplo) poderão ter sido 

iniciados demasiado cedo – na opinião de 

alguns, deveria ter existido um período 

maior de informalidade, dando espaço a 

uma construção da identidade de grupo 

e à definição de projetos comuns. No caso 

dos Machinery rings, foi dado apoio a um 

conjunto de atores do regime agro-alimentar 

inicial, incluindo o Scottish Agricultural 

College, a Scottish Development Agency 
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(correntemente Scottish Enterprise) e a 

Scottish Agricultural Organisation Society. 

No caso da iniciativa Alemã, um conjunto 

de atores regionais (atualmente não 

necessariamente envolvidos nas atividades) 

contribuíram para o desenvolvimento do 

conceito da Regionalwert AG. Além disso, 

cobertura mediática e prémios ganhos pelo 

iniciador e líder da Regionalwert AG fizeram 

crescer o interesse no conceito em outras 

regiões.

A liderança foi identificada como crucial para 

o sucesso da colaboração nas três iniciativas. 

Este aspeto inclui estruturas de liderança 

claras por um lado mas também se relaciona 

com as características pessoais dos líderes 

individuais por outro. A personalidade forte e 

a dedicação do fundador da Regionalwert AG 

foi descrita como um dos mais importantes 

fatores de sucesso da iniciativa. Uma 

liderança forte também caracterizou os 

Machinery rings, sendo os seus gestores 

identificados como imperativos no sucesso 

ou insucesso do ring. Verificou-se que vários 

fatores influenciam a perceção do que é 

ser um ‘bom gestor’, incluindo ambição 

individual, determinação, continuidade, 

carisma, competências interpessoais e 

convicção no conceito, função e valor dos 

Machinery rings.

 

Importância para os jovens 
agricultores e para os 
novos agricultores
No contexto do FarmPath, a atenção 

às questões enfrentadas pelos jovens 

agricultores e pelos novos agricultores 

é importante. Apesar de agricultores 

mais jovens e de novos agricultores 

serem membros das três iniciativas, não 

desempenham nenhuma função particular 

em nenhuma das organizações. A sucessão 

agrícola foi um aspeto particularmente 

relevante nas três iniciativas. Por exemplo, 

verificou-se que os Machinery rings 

proporcionam oportunidades para os 

sucessores das propriedades agrícolas 

ao serem ‘membros fornecedores’ do 

Machinery ring; o que lhes permite 

trabalhar na exploração quando necessário 

e complementar o seu rendimento 

trabalhando como contratado ou fornecedor 

de serviços para outras explorações noutras 

alturas. Ao trabalhar através do Machinery 

ring, os futuros sucessores podem ganhar 

experiência e conhecimento dentro do 

seu contexto agrícola, de uma forma 

financeiramente sustentável. Facilitar a 

sucessão nas explorações agrícolas também 

é um dos objetivos da Regionalwert AG. 

Contribuição para a 
sustentabilidade regional 
da agricultura
O CRIE Montado contribui para a 

sustentabilidade da agricultura ao adotar 

uma postura ambiental no contexto dos  

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 
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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.

A contribuição dos Machinery rings para 

a sustentabilidade da agricultura nas duas 

regiões Escocesas é sobretudo económica, 

pois proporciona um mecanismo que 

ajuda a manter a viabilidade económica 

das exploraçõess através de custos 

reduzidos e de maior eficiência no que 

respeita ao acesso a inputs agrícolas na 

região (maquinaria, trabalho, produtos 

e formação). Apesar dos Machinery rings 

serem fundamentalmente baseados 

na colaboração e na criação de capital 

social na região, as consequências para a 

sustentabilidade social são mistas – incluindo 

efeitos positivos e negativos no trabalho 

agrícola. Por exemplo, os Machinery rings 

proporcionam um meio de procura de 

trabalho e ganho de experiência no setor 

para os jovens agricultores mas, ao mesmo 

tempo, promovem uma diminuição do 

trabalho permanente nas propriedades 

uma vez que os agricultores podem aceder 

à reserva de trabalho no Machinery ring 

continuamente, à medida do que precisam. 

Atualmente, o impacte dos Machinery rings 

na sustentabilidade ambiental é muito 

limitado. No entanto, existem exemplos 

específicos de contributos (por exemplo no 

desenvolvimento de produção de energias 

renováveis) e identificaram-se oportunidades 

para os Machinery rings coordenarem no 

futuro colaborações de menor escala com  

o objetivo de implementar políticas locais  

(ou à escala da paisagem) relacionadas  

com questões ambientais.

Visualizando a cooperação entre parceiros de negócio na Regionalwert AG.  
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O Regionalwert AG contribui para a 

sustentabilidade regional da agricultura 

de várias formas. A mais importante para o 

sucesso da iniciativa (e a mais inovadora) é 

a criação de novas ligações entre acionistas 

regionais que investem em propriedades 

e noutros negócios ao longo da cadeia 

de valor de produção biológica regional, 

proporcionando desta forma capital 

para investimento e arranque inicial. 

Adicionalmente, a iniciativa fortalece a 

cadeia de valor de produção biológica 

regional através de diferentes formas de 

colaboração entre parceiros de negócio, 

incluindo mecanismos de transferência de 

conhecimento.


