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1. ATIVIDADES EURAF  

 

O ano de 2018 é essencial para a promoção das Agroflorestas na Europa a vários níveis políticos. A 

nova PAC está em desenvolvimento, e os primeiros esboços da legislação poderão surgir antes do 

verão de 2018. O Grupo de Diálogo Civil Direct Payments and Greening e a reunião do 

LEADER/CLLD que contou com a presença de María Rosa Mosquera-Losada e Eloi Villada, 

ilustraram o modo como serão considerados os pagamentos diretos. O Pilar I será mais objetivamente 

baseado na sua implementação, e assim o conhecimento acerca dos principais benefícios incluíndo a 

produção e condições ambientais que os vários sistemas fornecem será fundamental para se 

conseguirem pagamentos em relação à sustentabilidade. Um conceito fundamental na próxima CAP 

será uma melhor integração entre Cross-compliance e Greening será promovida com pagamentos aos 

resultados. Também será realizada uma melhor integração entre o Pilar I e o Pilar II através dum eco-

esquema. Todos estes aspetos foram reivindicados pelo trabalho da EURAF nas recomendações do 

Projeto AGFORWARD.  

A coordenadora do AFINET e presidente da EURAF, María Rosa Mosquera-Losada assistiu às várias 

reuniões de inovação da EU. É fundamental o desenvolvimento duma agricultura inovadora baseada 

em melhores serviços de extensão ao nível Europeu para que a Comissão Europeia possa tornar mais 

sustentável a agricultura através de um compromisso entre os principais envolvidos, sobretudo os 

agricultores. A CE considera que são muito importantes as novas estratégias baseadas na interação 

entre as várias Redes Temáticas para identificar claramente sinergias entre investigadores e 

agricultores. A inovação Política, a educação e a investigação são aspetos fundamentais para aumentar 

a implementação das agroflorestas pela Europa e o principal tópico para o desenvolvimento de uma 

Estratégia Agroflorestal Europeia para o período pós PAC 2020.  

Fonte: María Rosa Mosquera-Losada (Presidente da EURAF), Março de 2018. 

 

2. NOTÍCIAS AGROFLORESTAIS REGIONAIS  

 

2.1 Terceira Conferência Agroflorestal Sueca  

A 3
rd

 Swedish Agroforestry Conference ocorreu na Swedish University of Agricultural Science em 

Alnarp, na Suécia. Os sistemas agroflorestais apresentados durante a conferencia incluíram diferentes 

https://ec.europa.eu/agriculture/civil-dialogue-groups/direct-payments-greening_en
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en
https://www.agforward.eu/index.php/es/how-can-policy-support-the-uptake-of-agroforestry-in-europe.html
https://www.agforward.eu/index.php/es/how-can-policy-support-the-uptake-of-agroforestry-in-europe.html
http://www.eurafagroforestry.eu/afinet
http://www.eurafagroforestry.eu/
http://partnerskapalnarp.slu.se/konf/20171116.aspx
https://www.slu.se/en/


agroflorestas em diferentes escalas em explorações e também agroflorestas urbanas e os denominados 

forest gardens (ou “jardins dentro de florestas”). O objetivo da conferência era servir de fórum de 

transferência de conhecimento entre agricultores, investigadores , consultores, legisladores e outros 

parceiros na Suécia e exterior.  

No total, a conferência contou com cerca de 200 participantes, desde agricultores e paisagistas, a 

investigadores, estudantes e consultores. O feedback da conferencia foi muito positivo, e os 

participantes ficaram muito felizes por terem conhecido tantos envolvidos neste campo de trabalho e 

consideraram que a conferência facilitou a cooperação entre as pessoas deste ramo tanto nacional 

como internacionalmente.  

O interesse nos sistemas agroflorestais tem vindo a crescer na Suécia, onde existem sistemas 

silvopastoris tradicionais com uma longa história e também novos sistemas inovadores, tanto em 

terras agrícolas como em jardins e cidades. Muitas das pessoas que assistiram à conferência tencionam 

tornar-se agricultores e/ou estão muito interessados na integração da vegetação arbórea com culturas 

e/ou com produção animal.  

A conferência foi organizada pelo Agroforestry Sverige, pela Swedish University of Agricultural 

Sciences, Örebro University, SIANI (Rede de Iniciativa Internacional Agrícola Sueca), pelo Focali 

(Rede de Investigação em Clima Florestal e Subsistência) e pela Agroforestry Network. 

 

Figura 1: Mapa da“3
rd

 Swedish Agroforestry Conference”. 

Fonte: Sara Furenhed (consultora em produção biológica do Swedish Board of Agriculture), Oscar 

Franzén (Ekologiska Lantbrukarma) e François Warlop (Research Group for Organic Farming, 

Avignon, França). 
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3. EXPLORAÇÃO MODELO: Quinta “Farminginnature” no Parque Nacional 

“Maashorst” (Uden, Holanda) 

 

Nas últimas décadas, na região de North Brabant da Holanda, a agricultura estava a tornar-se cada vez 

mais intensiva. Muitas das árvores em Brabant desapareceram da paisagem agrícola. Na vontade de 

intensificar e aumentar as explorações, muitas vezes as árvores foram consideradas obstáculos. Assim, 

a paisagem, a biodiversidade, e também a resiliência da agricultura foram sendo afetadas. No entanto, 

nos últimos anos, parece estar a ocorrer uma mudança em Brabant. Pouco a pouco, a 

consciencialização sobre o papel fundamental das árvores na paisagem tem vindo a aumentar, assim 

como na transição, diversificação e sustentabilidade da agricultura.  

O declínio da fertilidade do solo, a redução da biodiversidade e o aumento das pressões económicas 

na agricultura atual estão a causar a necessidade de uma mudança essencial no sistema. Foi por isso 

que o agricultor  Wilco de Zeeuw, iniciou a sua quinta “Farminginnature” em Uden.  

É uma quinta biológica diversificada com 25 ha de terra arável focada na produção biológica de cereal 

e área de pastagem. Trabalha com Sebes vivas, com árvores baixas e altas em sistema de “culturas-

entre-linhas” (alley cropping), e também plantou um forest garden (“ou jardim na floresta”) para 

produção de alimento. Veja no mapa! 

 

Figura 2: Mapa da exploração “Farminginnature” em Uden, Holanda. 



Esta exploração situa-se no centro do parque nacional “Maashorst”, num enclave agrícola. Wilco de 

Zeeuw pretende criar sinergias entre a natureza e a agricultura e entre o gado e as árvores. A 

combinação de árvores e agricultura numa das parcelas parece promissora; além duma melhor 

eficiência, o sistema agroflorestal estimula os processos ecológicos e realiza serviços ao ecossistema 

que são uteis ao funcionamento do parque nacional. 

No entanto, Wilco de Zeeuw necessita do seu modelo de negócio para subsistir. Pretende produzir a 

sua própria mistura de cereais, ou muesli; todos os cereais, frutos secos e fruta, juntos. E também 

outra componente: lacticínios. Pretende que os dois negócios sejam mais ou menos equivalentes, e 

vender todos os seus produtos diretamente ao consumidor.   

  

Figura 3: Wilco de Zeeuw na sua exploração (“Farminginnature”, em Uden, Holanda) e numa 

plantação de aveleiras de um colega.  

 

Na região mais intensiva da Holanda tem vindo a aumentar o interesse nos sistemas agroflorestais. 

Cerca de 50 agricultores estão a planear integrar novamente as árvores nas suas explorações; e a dar 

inicio a uma variedade de sistemas agroflorestais: frutos secos, fruta e gado, galinhas em pomares, 

florestas para alimentação onde se “apanha a própria comida” (Forest gardens) com porcos, etc.  

Fonte: Piet Rombouts (Sub-Delegado Holandês da EURAF), Março de 2018. 

 

4. PROJETO AFINET: REUNIÕES DAS REDES REGIONAIS DE INOVAÇÃO 

AGROFLORESTAL  

 

As redes regionais de inovação agroflorestal (RAINs) do projeto AFINET (Redes de Inovação 

Agroflorestal) reuniram pela segunda vez nos vários países europeus (Espanha, Itália, Bélgica, 

Hungria, Portugal, França, Reino Unido, Polónia e Finlândia) durante os meses de Janeiro e Fevereiro 

de 2018. Os objetivos das reuniões foram: i) especificar ainda mais as limitações encontradas nas 

primeiras reuniões; ii) priorizar as limitações consideradas mais importantes com base nos resultados 

http://www.agroforestry.eu/afinet


do inquérito enviado aos membros das RAINs nacionais antes da 2ª reunião; iii) criar uma lista inicial 

de inovações.  

O Organic Research Centre (no Reino Unido) organizou a sua 2ª reunião RAIN em três subgrupos: i) 

árvores e hortícolas, ii) árvores e gado e iii) árvores e culturas aráveis em associação. Os participantes 

ficaram satisfeitos com os resultados que foram anunciados como uma “janela” para o AFINET e para 

desenvolvimento de um grupo RAIN focado nas agroflorestas e nos benefícios que a vegetação 

lenhosa pode trazer aos vários sistemas. Mais informação aqui. 

A segunda reunião da RAIN espanhola organizada pela Universidade de Santiago de Compostela 

focou-se nos aspetos políticos (questões legais e administrativas) visto que estes foram considerados 

pelos parceiros como os mais importantes tópicos na 1ª reunião. Na parte da tarde, os membros da 

RAIN visitaram os Bosques Naturales, uma exploração que combina plantações de cerejeira e 

nogueira com cultura do milho e plantas medicinais e pastoreio de ovelhas. Mais informação aqui.  

Os tópicos apresentados e discutidos durante a segunda reunião da RAIN italiana organizada pelo 

National Research Council (CNR) foram planeados de acordo com os resultados obtidos na 1ª 

reunião, focada no sistema polivalente do olival tendo em atenção toda a cadeia de abastecimento do 

azeite. A reunião terminou com uma visita de campo a uma exploração que gere os olivais como 

sistema silvopastoril com aves criadas ao ar livre. Mais informação aqui. 

A 2ª reunião da RAIN Belga, organizada pelo Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food 

(ILVO) concentrou-se nos desafios mais importantes identificados durante a primeira reunião 

(aspectos técnicos e económicos). Além disso, foram convidados vários peritos em produção de fruta 

e frutos secos para desenvolver o conhecimento na área, em questões como variedades adequadas, 

combinações agroflorestais, podas e oportunidades de marketing. No final do dia os parceiros 

provaram nozes de uma vasta coleção de variedades.   

Os participantes da segunda reunião da RAIN polaca organizada pelo IUNG-PIB avaliaram 

caminhos para a inovação agroflorestal sob condições polacas e todos os participantes concordaram 

em promover as agroflorestas e participar em ações educativas baseadas nos resultados do projeto 

AFINET. Mais informação aqui.  

A 2ª reunião da RAIN húngara teve lugar no campus da Szent István University, Faculdade de 

Ciências Hortícolas, Budapeste. Esta reunião fez parte de um evento em comum com a Associação 

Húngara de Permacultura, e a Rede de Produtores de Fruta dos Cárpatos. Na primeira parte da reunião 

os três grupos partilharam informação sobre as suas atividades, conquistas, problemas, desafios e 

soluções sugeridas. Quatro agricultores apresentaram os seus sistemas, práticas, produtos e métodos 

de marketing. A segunda reunião da RAIN realizou-se na parte da tarde, depois das opiniões dos 

parceiros terem sido debatidas.  

http://www.organicresearchcentre.com/
http://www.eurafagroforestry.eu/afinet/events-news/The_UK_RAIN_groups_meet_for_a_second_time
http://www.usc.es/es/index.html
https://bosquesnaturales.com/
http://www.eurafagroforestry.eu/afinet/events-news/Spanish_RAIN_discuss_agroforestry_policies_during_their_second_meeting
https://www.cnr.it/en
http://www.eurafagroforestry.eu/afinet/events-news/The_second_Italian_RAIN_meeting%3A_together_to_improve
http://pure.ilvo.vlaanderen.be/portal/en/
http://www.iung.pulawy.pl/
http://www.eurafagroforestry.eu/afinet/events-news/Polish_RAIN_second_meeting
http://sziu.hu/


A 2ª. Reunião da RAIN portuguesa que ocorreu no Instituto Superior de Agronomia (ISA) em Lisboa 

foi organizada em oito sessões temáticas, correspondentes às principais limitações identificadas na 

primeira reunião, de 12 de Setembro de 2017, em que ocorreu um debate produtivo entre os parceiros. 

Mais informações aqui. 

A Associação Agroflorestal Francesa foi a sede da 2ª reunião da RAIN francesa. A agenda incluiu 

uma variedade de assuntos a serem debatidos, identificados durante o trabalho/trocas com os parceiros 

desde a 1ª reunião: i) questões legais e administrativas sobre como integrar choupos em terras 

agrícolas, em associação com colheitas e/ou gado; ii) aspetos técnicos da gestão de choupos e 

colheitas juntos, assegurando a qualidade do produto final, iii) esquemas de apoio financeiro para 

ajudar os agricultores a investir/gerir choupos em terras agrícolas. Mais informação aqui. 

Finalmente, a 2ª reunião da RAIN finlandesa aconteceu em METLA-house do European Forest 

Institute, em Joensuu. Durante a sessão da manhã foram feitas apresentações sobre o potencial das 

agroflorestas na mitigação e adaptação às alterações climáticas, os custos do estabelecimento de 

pastagens florestais e oportunidade de apoio; e também sobre como a regeneração de uma floresta 

jovem pode ser gerida para pastoreio, diminuindo os custos com a alimentação e as operações iniciais 

de desbaste. A sessão da tarde contou com um workshop interativo onde os participantes debateram os 

custos e benefícios das agroflorestas e os seus desafios políticos. Mais informação aqui. 

 

    

   

Figura 4: Fotografias tiradas durante as segundas reuniões das Redes Regionais de Inovação 

Agroflorestal no Reino Unido, Espanha, Itália, Polónia, Portugal, França e Finlândia. 

Fonte: Andrea Pisanelli (Innovation Broker da Itália, CNR-IBAF), Antia Villada (Innovation Broker 

de Espanha, University of Santiago de Compostela), Bert Reubens (Innovation Broker da Bélgica, 

ILVO), Fabien Balaguer (Innovation Broker da França, French Agroforestry Association), Joana 

Amaral Paulo (Innovation Broker de Portugal, Universidade de Lisboa), Małgorzata Gałczyńska 

(Innovation Broker da Polónia, Institute of Soil Science and Plant Cultivation), Michael den Herder 

(Innovation Broker da Finlândia, European Forest Institute), Nora Kiss-Szigeti (Innovation Broker da 

Hungria, University of Sopron), Sally Westaway (Innovation Broker do Reino Unido, Organic 

Research Centre),Março de 2018.  

 

https://www.isa.ulisboa.pt/
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5. TESE DE DOUTORAMENTO EM AGROFLORESTAS 

 

Em Janeiro de 2018 Mario Torralba e Ana Varga defenderam as suas teses de doutoramento em 

agroflorestas no Departamento De Geociências e Recursos Naturais da Universidade de Copenhaga 

(Dinamarca) e na Escola Doutoral de Biologia e Biologia do Desporto da Universidade de Pécs 

(Hungria), respetivamente. Ambas as teses no âmbito do projeto AGFORWARD.  

A tese de Mario Torralba intitula-se “Analysis of ecosystem service supply, trade-offs and social-

ecological interactions in European wood-pastures”, explora e analisa os mecanismos e processos que 

conduzem o fornecimento de serviços do ecossistema nos sistemas silvopastoris europeus. Na 

primeira parte da tese, foi sistematicamente revista a literatura cientifica existente para avaliar como a 

estrutura do serviço do ecossistema tem sido aplicada aos sistemas agroflorestais europeus e a partir 

daí identificar as consequências destas avaliações. Os resultados foram utilizados para identificar as 

descobertas da generalidade dos casos-de-estudo existentes, e a presença de padrões à larga escala. 

Foram também usados para detetar falhas na metodologia, teoria e conhecimento, e para ajudar a  

discernir o futuro da investigação em agroflorestas europeias. Na segunda parte da tese, focou-se 

numa paisagem dominada por um sistema silvopastoril específico no Sudoeste de Espanha, onde 

foram aplicadas várias abordagens biofísicas e socioculturais para avaliar a procura e oferta dos 

serviços do ecossistema, ao nível da exploração e da paisagem. Primeiro através de entrevistas 

semiestruturadas com os proprietários e gestores, foi explorada a relação entre o fornecimento do 

serviço do ecossistema e a gestão silvopastoril. O que permitiu identificar ajustes e falhas dos serviços 

do ecossistema. Foi dado ênfase à influência da dimensão da exploração, da ocupação da terra, da 

diversidade estrutural da vegetação e da política de acesso do sistema silvopastoril às decisões de 

gestão do proprietário. Depois foi usada uma abordagem SIG de participação pública para mapear a 

distribuição espacial, os padrões e a intensidade da perceção dos serviços do ecossistema pelos 

habitantes locais. Estes foram usados para explorar as diferenças entre grupos diferentes de habitantes, 

assim como as ligações entre a forma como a paisagem é usada e percecionada, e a influência da 

última no bem-estar subjetivo. Na última parte da tese todo este trabalho foi integrado numa analise de 

comparação cruzada socio-ecológica do fornecimento e contrapartidas do serviço do ecossistema em 

quatro paisagens dominadas por sistemas silvopastoris de carvalho (Östergötland na Suécia, Sul da 

Transilvânia na Roménia, Llanos de Trujillo em Espanha e La Serena em Espanha). Identificou-se um 

padrão diferenciado de fornecimento de serviços do ecossistema nas quatro áreas estudadas, 

governado por quatro principais dimensões de gestão silvopastoril que geram contrapartidas dos 

serviços do ecossistema. Adicionalmente, demonstrou-se que as decisões em relação a estas 

dimensões de gestão são determinadas por interações complexas entre as propriedades do sistema 

http://www.ku.dk/english/
https://pte.hu/english
https://www.agforward.eu/


socio-ecológico, que têm uma influencia direta na perspetiva e motivação dos gestores. Mais 

informação disponível aqui.  

 

Figura 5: Fotografia da capa da tese de doutoramento de Mario Torralba tirada numa das áreas de 

estudo do projeto AGFORWARD em Trujillo, Cáceres, Oeste de Espanha.   

O título da tese de doutoramento de Ana Varga é “Lanscape historical, ethnoecological and nature 

conservation analysis of the Hungarian silvopastoral systems”, e fornece uma visão abrangente dos 

sistemas silvopastoris na Hungria incluindo as suas alterações históricas ao longo do tempo, tendo em 

conta a situação atual em termos de ecologia da paisagem, conservação, e também o conhecimento 

ecológico tradicional relacionado com estes assuntos. Na sua tese: i) determinou que as pastagens sob 

coberto florestal, arbustos, florestas e orlas florestais foram muito importantes na criação de gado 

bovino, ovino e suíno como principais tipos de habitats usados no pastoralismo na Bacia dos Cárpatos 

ente 1940 e 2014; ii) foi criada uma base de dados em SIG para os sistemas silvopastoris atuais na 

Hungria; iii) as praticas de pastoreio em áreas florestais ou arborizadas foram essenciais nos padrões 

de uso da terra florestais e gestão das pastagens nos últimos 200 anos no País; iv) ocorreram três 

principais mudanças ao longo do tempo nos sistemas silvopastoris a nível nacional (separação das 

áreas de pastagem das áreas florestais, abandono, e reutilização dessas áreas); v) a informação 

disponível descreve a relevância e a aplicação sistemática da criação de gado em detalhe, mas não é 

suficiente para reconstruir com precisão os impactos que estas atividades exerceram sobre a 

vegetação, vi) confiar na coleção do conhecimento tradicional ainda existente e na análise das fontes 

históricas na história da paisagem tem vindo a revelar detalhadamente o que o impacto do “uso 

humano” tal como especificado na definição P45 Á-NÉR significa na realidade, do caso dos sistemas 

silvopastoris, vii) o conhecimento ecológico tradicional aplicável a estes sistemas é uma forma 

sobrevivente da informação até à data, passado de geração em geração sobretudo por pastores 

tradicionais. Mais informação disponível aqui.  

http://www.science.ku.dk/english/research/phd/student/phdtheses/?pure=en%2Fpublications%2Fanalysis-of-ecosystem-service-supply-tradeoffs-and-soicalecological-interactions-in-european-woodpastures(5efd780f-611a-4dc7-9c54-318d243f4cae).html
http://biologia.ttk.pte.hu/pages/doktori-iskola/doc/dolg/VargaAnna_TA.pdf


  

Figura 6: Áreas de estudo da tese de doutoramento Ana Varga na Hungria.  

Fonte: Mario Torralba (Universidade de Copenhaga, Dinamarca) e Ana Varga (Universidade de 

Pécs, Hungria). 

 

6. SEGUNDO SIMPÓSIO EUROPEU SOBRE TALHADIA-DE-CABEÇA 

 

The 2
nd

 European Symposium on Pollarding ( 2º. Simpósio Europeu sobre Talhadia-de-cabeça) 

ocorreu em Sare, França entre 1 e 3 de Março de 2018. Foi organizado pela French Agroforestry 

Association (AFAF), Euskal Herriko Laborantza Ganbara (EHLG), Maison Botanique de Boursay e 

Arbre et Paysage 32, com o apoio da European Agroforestry Federation (EURAF), do World 

Agroforestry Centre (ICRAF) e do Organic Research Centre (ORC). O objetivo do simpósio era 

alcançar um melhor entendimento do potencial das praticas da talhadia-de-cabeça para a contribuição 

para uma paisagem sustentável e resiliente, e mostrar exemplos concretos de desenvolvimentos no 

terreno. Os oradores apresentaram experiências vindas de toda a Europa (e não só) de modo a fornecer 

à audiência as ferramentas necessárias para projetar e gerir sistemas eficientes a várias escalas, e 

(re)integrar as árvores sujeitas à talhadia-de-cabeça e os seus produtos na economia das explorações.  

O simpósio também forneceu experiencia prática através de 4 workshops de iniciação da talhadia-de-

cabeça na exploração, perspetivas atuais e futuras para a mecanização das operações de gestão, estilha 

de madeira para cama de animais e restauração de antigos sistemas de talhadia-de-cabeça.  

Nesta reunião estiveram presentes mais de 250 delegados de uma variedade de perfis profissionais e 

de mais de 10 países (França, Espanha, Reino Unido, Bélgica, Itália, Suécia, EUA, Holanda, 

Marrocos, etc.), que demonstraram um grande interesse no tema. As apresentações foram traduzidas 

simultaneamente em Francês, Inglês e Basco.   

O evento terminou com uma mesa redonda de agricultores, investigadores e decisores/legisladores. O 

tema foi: o caminho pela frente: que futuro para as árvores sujeitas à talhadia-de-cabeça e que modos 

de ação?”, e foram discutidos aspetos políticos, técnicos e financeiros.  

http://www.agroforesterie.fr/2nd-European-Symposium-on-Pollarding-march-1-3-2018-Basque-Country.php
http://www.agroforesterie.fr/agroforestry-in-france.php
http://www.agroforesterie.fr/agroforestry-in-france.php
http://ehlgbai.org/fr/
http://www.maisonbotanique.com/
http://www.ap32.fr/
http://www.eurafagroforestry.eu/
http://www.worldagroforestry.org/
http://www.worldagroforestry.org/
http://www.organicresearchcentre.com/


Este projeto teve como ambição o encorajamento do retorno a esta técnica na paisagem agrícola (e 

política). O elevado nível de contribuições e trocas foi um testemunho que este objetivo é importante, 

e que a talhadia-de-cabeça fornece muitas oportunidades para desenvolvimento do avanço das 

agroflorestas. No entanto, ainda existe uma miríade de questões a serem e exploradas e não existe uma 

“varinha de condão” com soluções para esta técnica. Há uma resposta simples à pergunta : como 

apoiar o futuro da talhadia-de-cabeça nas paisagens rurais europeias?”: reforçar a rede de agricultores 

e investigadores, aumentar as parcerias e trabalhar as componentes sociais (agricultores, consultores, 

instituições, legisladores, cidadãos, etc.). Que é o objetivo da EURAF e dos seus membros! 

  

  

Figure 7: Demonstração da maquinaria e apresentações práticas no Segundo Simpósio Europeu 

sobre Talhadia-de-cabeça, em Sare, França.  

Fonte: Fabien Balaguer (Tesoureiro EURAF), e Jo Smith (Delegada Nacional do Reino Unido na 

EURAF) Março de 2018. 

 

7. VÁRIOS 

 

4
th

 European Agroforestry Conference  

A 4ª Conferência Agroflorestal Europeia terá lugar em Nijmegen, na Holanda, de 28 a 30 de Maio de 

2018. A Conferência irá focar-se na concretização das metas agroflorestais e na transição para um 

setor agrícola que usa os benefícios económicos e ambientais das agroflorestas. Os agricultores são 

mais do que bem vindos à conferência para troca de experiências e know-how e conhecimento dos 

obstáculos da transição para sistemas agroflorestais. A Conferência irá incluir diferentes sessões 

paralelas: i) Fatores de sucesso e insucesso na transição para sistemas agroflorestais, ii) Custos e 

receitas das agroflorestas à escala da propriedade, da região e do estado, e boas-praticas  e modelos 



teóricos, ii) qual a opinião acerca da Politica Agrícola Comum Europeia (PAC) 2014-2020 dos 

Produtores e organizações agrícolas, e como influenciar a próxima fase da PAC?, iv) As agroflorestas 

como forma de uso sustentável do solo para a luta contra as alterações climáticas, v) Testemunhos de 

agricultores de toda a Europa, vi) Beneficios ambientais das agroflorestas, vii) Biodiversidade e valor 

acrescentado, viii) Forragem arbórea: pensamentos acerca deste assunto, ix) Innovações 

agroflorestais, x) Aspetos económicos e sociais do desenvolvimento agroflorestal, xi) Competição 

árvore-cultura-animal e facilitação, xii) Agroflorestas e cadeia de produção multiproduto, xii) 

Politicas Agroflorestais, xiv) Categoria aberta. Irão ter lugar várias visitas de campo durante a 

conferência: (i) As agroflorestas e as florestas de autossustento na Bélgica, ii) Agroflorestas em 

Amsterdão e à volta, iii) Florestas de autossustento nas áreas urbanas de Nijmegen, iv) Uso 

sustentável do solo e funções sociais, v) A inovação bem sucedida da produção alimentar lidando, ao 

mesmo tempo, com a burocracia, vi) Transformando explorações convencionais de lacticínios em 

explorações agroflorestais. Mais informação aqui. 

 

Investigador Principal e Chefe de Equipa de Produção Animal 

O Organic Research Centre está à procura de um investigador para a posição de Investigador 

Principal/Chefe de equipa para a sua Equipa de Investigação em Produção Animal. Irá reportar 

diretamente ao Subdiretor de Programas e será responsável por todas as áreas deste programa 

incluindo entrega, desenvolvimento e disseminação da investigação assim como da gestão e 

desenvolvimento do pessoal da equipa. As candidaturas acabam a 16 de Abril de 2018 às 10:00 horas. 

Mais informação aqui.  

International Workshop on Agroforestry, Alemanha 

Este Workshop internacional terá lugar em Nürtingen, na Alemanha, entre 11 e 15
 
de Junho de 2018. 

Incluirá cinco dias de palestras sobre problemas agroflorestais, saídas de campo e trabalho prático, e 

encontros pessoais e arte. Mais informações brevemente disponíveis.  

20
th

 Workshop Nitrogen 

O 20th Nitrogen Workshop terá lugar em Rennes, França, de 25 a 27 de Junho de 2018. São bem-

vindas todas as contribuições que tragam desafios científicos e questões ambientais e considerem as 

interações entre o ciclo N e o C, ciclos P e S. Mais informação aqui. 

https://euraf.isa.utl.pt/conferences/IVEURAFConference_2018_nijmegen
http://www.organicresearchcentre.com/
http://www.organicresearchcentre.com/?go=Organic%20Research%20Centre&page=Working%20with%20us
https://workshop.inra.fr/nitrogenworkshop2018


27
th

 European Grassland Federation (EGF) General Meeting 

O 27
th

 European Grassland Federation (EGF) General Meeting terá lugar em Cork, na Irlanda, de 17 

a 21 de Junho de 2018. O título da reunião é: “Sustainable Meat and Milk Production from 

Grasslands”. Mais informação aqui. 

13
th

 European IFSA (International Farming Systems Association) Symposium 

O 13
th

 European IFSA Symposium irá ocorrer no Mediterranean Agronomic Institute of Chania, em 

Creta na Grécia, de 1 a 5 de Julho de 2018. O tema geral será “Farming systems: facing uncertainties 

and enhancing opportunities”. Mais informações aqui. 

XV European Society for Agronomy Congress (ESA)  

O XV European Society for Agronomy Congress (ESA) irá decorre em Genebra, Suíça, de 27 a 31 de 

Agosto de 2018. Serão apresentados e discutidos neste congresso sistemas agrícolas e colheitas 

inovadores para a produção de alimentos de elevada qualidade. Mais informação here.  

Fórum Alemão sobre Agroflorestas 

O Fórum Alemão sobre Agroflorestas, i.e. o “6. Forum Agroforstsysteme”, entitulado “Brücken 

Bilden - Agroforst als Bestandteil einer zukunftsgerechten und regional angepassten Landnutzung - 

Status quo, Bedarf und Perspektiven“ terá lugar em Göttingen, na Alemanha nos dias 9 e10
 
de 

Outubro de 2018. Para masi informações por favor visite o website do Fórum ou envie email para 

Leonie Göbel (agroforstforum2018@gmail.com). Os convidados são muito bem-vindos!  

Congresso Mundial sobre Agroflorestas 

O 4
th

 World Congress on Agroforestry “Agroforestry: Strengthening links between science, society 

and policy” (4º Congresso Mundial sobre agroflorestas: “Agroflorestas: fortalecendo a ligação entre 

ciência, sociedade e política”) irá ocorrer em Montpellier, França entre 20
 
a 25

 
de Maio de 2019. O 

objetivo principal do Congresso é a contribuição para o fortalecimento da ciência agroflorestal e das 

suas praticas de modo a fornecer oportunidades para a consolidação das ligações entre a ciência, a 

sociedade e as políticas, e colmatar o fosso existente entre ciência e políticas. Mais informação aqui. 

 

Esta newsletter é para si! Se existe alguma coisa que pensa que deve ser incluída, por favor envie 

sugestões para euraf@agroforestry.eu, e serão incluídas na próxima edição.  

Esta newsletter é realizada em colaboração com os projetos europeus AGFORWARD e 

AFINET.  

http://www.egf2018.com/
http://www.ifsa2018.gr/en/
http://www.esa-congress-2018.ch/
http://www.agroforst-info.de/
mailto:agroforstforum2018@gmail.com
https://agroforestry2019.cirad.fr/
mailto:euraf@agroforestry.eu
http://www.agforward.eu/index.php/de/
http://www.agroforestry.eu/afinet
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Para doar 

Siga a EURAF no Facebook e Twitter 

Subscreva a nossa newsletter 

 
- Na direção de 50% dos agricultores utilizarem agroflorestas em 2025 – 

 

https://euraf.isa.utl.pt/Support%20Us
https://www.facebook.com/euraf/
https://twitter.com/euraf_af
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