
Transição para a Sustentabilidade Regional: 

Agricultura em áreas de 
elevado valor natural

A agricultura em áreas de elevado valor 
natural (High Nature Value Farming –  
HNVF) é abordada em toda a sua 
complexidade, não só como uma solução 
ambiental mas também pelo seu contributo 
importante para a economia, para a 
sustentabilidade social da agricultura e para 
o desenvolvimento rural a nível regional.

O estudo de caso búlgaro sobre a 
agricultura de elevado valor natural 
pretende promover a implementação de 
práticas tradicionais extensivas de gestão 
territorial, que preservam e mantêm a 
biodiversidade e habitats existentes no 
Besaparski Hills, um Sítio Natura 2000 
de 14,765ha. É uma zona de transição 
localizada no centro sul da Bulgária entre 
as terras baixas do Vale de Thracia e as 
colinas ao norte das montanhas Phodopi 
que abrangem três municípios: Bratsigovo, 
Krichim e Stamboloiiski. 

O estudo de caso francês 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 a conservação de áreas 
agro-pastoris e paisagens características 
desta área através da reabertura de zonas 
baldias montanhosas e da abertura de áreas 
de cultivo que conduzam à revitalização 
da agricultura e sustentabilidade dos 
municípios rurais da região.

O estudo de caso português é uma 
estratégia de eficiência coletiva elaborada 
para estimular o desenvolvimento 
sustentável de zonas rurais de baixa 
densidade na região do Alentejo, 
valorizando os seus recursos naturais, 
herança histórica e conhecimento 
tradicional, para a sustentabilidade 
económica, social e biofísica. O estudo 
foca três municípios: Almodôvar, Mértola e 
Barrancos, na região do sul do Alentejo –  
os últimos dois têm uma considerável 
proporção do seu território protegido 
(incluindo áreas classificadas no âmbito da 
Rede Natura 2000), estando o território do 
último mesmo totalmente localizado em 
área de Rede Natura 2000 (99% do concelho 
classificado).

Contexto
A agricultura de elevado valor natural 
corresponde ao conceito aplicado na 
construção da política agrícola da União 
Europeia, que aborda a conservação da 
natureza e a proteção da biodiversidade  
através de sistemas de produção agrícola  
de baixa intensidade e low input.

Nos estudos de caso em análise, a inovação 
combina práticas tradicionais de agricultura 
extensiva (de origem pré-moderna) com 
uma abordagem moderna à conservação 
da natureza, com o objetivo de preservar, 
manter e reproduzir a agricultura HNV.
Nos três estudos de caso são aplicáveis 
medidas agro-ambientais (AEM) nas 
zonas protegidas de Rede Natura 2000. 
A agricultura HNV em Besaparski Hills 
promove a conservação das pastagens 
HNV a longo prazo, bem como a proteção 

da paisagem e a manutenção da 
biodiversidade e dos habitats existentes, 
recorrendo a práticas tradicionais agro-
ecológicas (pastoreio extensivo, sem 
químicos, com baixa densidade de 
animais, etc.). O uso destas práticas facilita 
a conversão da agricultura convencional 
para a agricultura biológica e pode levar à 
diversificação de atividades agrícolas.

A iniciativa francesa foi desenvolvida ao 
longo de quatro fases e resultou na criação 
do Parque Natural Regional. O objetivo 
é o de manter a qualidade da paisagem 
e a riqueza do património através da 
reabertura de parcelas  abandonadas 
na montanha, transformando matos 
não produtivos e floresta de novo em 
pastagens, cultivando terra agrícola 
sob AEM e planeando a paisagem com 
o objetivo de proteger a imagem de 
qualidade de produtos locais famosos, 
especialmente queijo.

Na iniciativa portuguesa a oportunidade 
surgiu com o Programa de Valorização 
Económica de Recursos Endógenos 
(PROVERE), uma ferramenta de 
política horizontal que visa estimular o 
desenvolvimento sustentável em áreas de 
baixa densidade, através da colaboração 
multi-nível, parceria e competitividade 
territorial. O projeto PROVERE em estudo 
promove uma abordagem de múltiplos 
usos do sistema silvo-pastoril Montado, 
através de tecnologia inovadora de 
produção, e processamento e do uso 
não convencional de produtos florestais 
tradicionais (por exemplo, plantas 
aromáticas e medicinais, cogumelos, etc.).

Introdução
O objetivo geral deste estudo é explorar a implementação de várias práticas agrícolas tradicionais em áreas de elevado 
valor natural (High Nature Value – HNV) em particular em Sítios Natura 2000 com elevado interesse para a proteção da 
natureza e conservação da biodiversidade.   



‘FarmPath’ (Farming Transitions: Pathways towards 
regional sustainability of agriculture in Europe)  
é um projeto de investigação colaborativo de  
3 anos financiado pelo European Commission’s  
Seventh Framework Programme, que decorre de 
Março de 2011 a Fevereiro de 2014.

Para mais informações:
Veja o site do Projeto FarmPath:   
www.farmpath.eu

Contacte: 
Bulgária: Maryia Peneva, University of  
National and World Economy, Sofia; e  
Mariana Draganova, Bulgarian Academy  
of Sciences – Peneva_mm@yahoo.co.uk e  
meriliny@gmail.com

França: Marion Diaz e Catherine Darrot, 
Agrocampus Ouest (ISSA), Rennes, France – 
diazmarion@yahoo.fr e  
catherinedarrot@gmail.com

Portugal: Carla Gonzalez e Teresa Pinto-
Correia ICAAM / Universidade de Évora – 
cgonzalez@uevora.pt e mtpc@uevora.pt

Embora as três iniciativas variem em forma  
e gestão, procuram um mesmo objetivo –  
alcançar o desenvolvimento sustentável 
das zonas rurais abrangidas através de 
agricultura multifuncional que proporcione 
um meio de vida para a população local 
e permita a conservação da natureza e 
preservação da biodiversidade.

O que mudou?
Um “processo de transição” claro é evidente 
apenas no estudo de caso francês, sendo 
que é o que tem o maior tempo de vida até 
à data – iniciativa do início da década de 80. 
Em geral, as três iniciativas desencadearam 
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. 

Uma mudança importante nos três casos 
é o reforço do processo de colaboração 
e do trabalho em rede, no sentido em 
que a parceria construiu novas relações 
entre vários atores de interesses diversos, 
resultando em atividade coletivas e num 
aumento de inovação. Um forte trabalho 
em rede foi criado nas iniciativas francesa 
e portuguesa, integrando atores multinível 
(do local ao regional – e até nacional no 
caso francês). As redes facilitam a troca de 
informações, conhecimento, experiência 
e o desenvolvimento de competências 
de gestão, facilitando a participação nos 
processos de tomada de decisão, bem como 
a confiança. Novas pontes foram criadas 
entre o sistema agroalimentar e sistema 
recreativo (caso francês) e entre o sistema 
agroalimentar e do turismo rural (caso 
búlgaro).

No caso português não foram criadas novas 
relações entre sistemas por via do projeto  
Recursos Silvestres do Mediterrâneo, uma 
vez que  já havia uma estreita ligação com 
o regime agroalimentar e florestal, provisão 
de amenidades (por exemplo, o turismo, 
trekking) e conservação da biodiversidade.

A comparação mostra que há tendências 
comuns nos três casos, que contrariam  
as tendências nos regimes dominantes. 
Há uma tendência comum para contrariar 
a homogeneização das estruturas de 
produção e dos produtos, verificando-se 
que as atividades agrícolas se tornaram 
mais diversificadas. A intensificação agrícola 
reduziu. A proporção de jovens envolvidos 
na iniciativa aumentou, contrariando a 
tendência de envelhecimento da população 
rural e agrícola nas áreas dos três estudos  
de caso.

Aprendizagens chave:
A agricultura HNV desafia a aspiração a uma 
agricultura moderna, muito competitiva e 
de elevado lucro num mundo globalizado 
e num contexto de potencial insegurança 
alimentar; no entanto, a política da UE no 
que respeita aos HNV não é um fim em 
si mesma. Embora seja uma abordagem 
top-down, incentiva iniciativas bottom-up 
adotando práticas tradicionais ecológicas 
de gestão da terra agrícola para explorações 
e pastagens HNV, garantindo a proteção da 
biodiversidade e conservação da natureza 
em áreas HNV na Europa.

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 inovação.

Nos três casos, os jovens agricultores são 
atores importantes no desenvolvimento 
da agricultura HNV e suas práticas. Os 
jovens agricultores parecem mais sensíveis 
às questões de proteção ambiental e 
estão mais dispostos a assumir riscos e 
empreender novas iniciativas. Os jovens 
agricultores e novos agricultores (pessoas 
que transitam de outros setores de 
actividade para a agricultura) foram os 
principais ‘motores’ da transição no estudo 
de caso francês: iniciaram grande parte 
das parcerias no processo de colaboração 
(por exemplo, a formação da Associação 
“Agricultura e Paisagem”), criaram a dinâmica 
de agricultura local contratada sob a AEM, 
entre outros. No entanto, nos últimos anos 
encontraram dificuldades devido à saturação 
do mercado e ao acesso mais limitado a 
novas terras. Nos outros dois casos, não há 
muitos jovens agricultores já ativamente 
envolvidos mas, no caso português, estes 
manifestam mais interesse pela agricultura 
HNV do que os do caso búlgaro, onde os 
jovens são mais atraídos pela agricultura 
intensiva.

Para fortalecer e tornar a agricultura HNV 
mais sustentável, medidas e políticas 
contínuas e consistentes são necessárias 
por parte das instituições do Estado que 
são promotoras da política da UE a nível 
nacional e regional. Estas são importantes 
para a sensibilização, fornecendo 
informação, conhecimento e serviços sobre 
as possibilidades de desenvolvimento 
da agricultura HNV e da sua importância 
e necessidade, para que esta não seja 
vista como mais uma restrição nas áreas 
protegidas.
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