
              

 

Intercâmbio de conhecimentos e boas práticas de AF: 

Plano de Ação para a Década da Agricultura Familiar em Portugal  

28 de julho de 2022  
Solar do Vinho do Dão - Viseu 

 

Contexto  

A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou 2019-2028 como a Década da Agricultura Familiar 

das Nações Unidas (UNDFF)1, com o objetivo de mobilizar os esforços da comunidade internacional 

para trabalhar dinâmicas sociais, económicas e ambientais que fortaleçam a Agricultura Familiar (AF). 

Como instrumento de trabalho, foi construído de forma participativa o Plano de Ação Global2 para a 

década, um guia com ações e metas concretas, articuladas em sete pilares temáticos: (1) políticas, (2) 

jovens, (3) mulheres, (4) organizações e capacidades, (5) inclusão, (6) sustentabilidade e resiliência e 

(7) multidimensionalidade, inovação e funções da AF. 

Em Portugal, o processo de construção do Plano de Ação para a Década da Agricultura Familiar 

(PADAF) é uma oportunidade coletiva para refletir, debater e estabelecer grandes metas que 

permitam valorizar, apoiar e desenvolver a AF. O PADAF pretende ser um instrumento agregador das 

prioridades e visões dos vários atores envolvidos no apoio e na promoção da AF. 

Após um processo de construção participativa (através de webinários, oficinas, visitas e processo de 

consulta), os parceiros do projeto “Contributos da Agricultura Familiar para a promoção de sistemas 

alimentares e dietas sustentáveis em Portugal” propõem a realização de um intercâmbio 

internacional, em que será lançado e apresentado publicamente o PADAF para Portugal.  

O lançamento público do PADAF será uma oportunidade para a promoção do reconhecimento do 

papel que a AF tem na construção de Sistemas Alimentares e Dietas Sustentáveis e para gerar 

oportunidades de cooperação, particularmente com Espanha, onde esforços similares estão em curso.  

 

Objetivos 

A realização do seminário / intercâmbio internacional visa lançar e apresentar o Plano de Ação para a 

Década da Agricultura Familiar em Portugal e promover a partilha de conhecimentos e boas práticas 

e a cooperação entre os agentes de desenvolvimento rural e outros atores relevantes em torno da 

implementação da Década da Agricultura Familiar, em Portugal e Espanha. Pretende, ainda, partilhar 

experiências e boas práticas sobre o papel da AF na promoção de sistemas alimentares e dietas 

sustentáveis. 

 

 
1 Mais informação sobre a iniciativa disponível no website oficial da Década: 
   https://www.fao.org/family-farming-decade/home/en/  
2 Documento disponível aqui: https://www.fao.org/3/ca4672en/ca4672en.pdf  

https://www.fao.org/family-farming-decade/home/en/
https://www.fao.org/3/ca4672en/ca4672en.pdf


              

 

Programa  

A ação de intercâmbio proposta engloba um seminário presencial e uma visita de campo a uma boa 

prática de Agricultura Familiar, promotora de Sistemas Alimentares e Dietas Sustentáveis. 

Participantes: agricultores, agentes de desenvolvimento rural e outros atores relevantes.  

Inscrições obrigatórias. Número de lugares limitado. 

https://forms.gle/CFEgpqV1DSuzRNiz5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais informações: geral@actuar-acd.org 

Horário Tópico 

Manhã Visita de campo a boa prática de AF - BALAGRI, Bodiosa 

Almoço Almoço no Solar do Vinho do Dão, a partir da produção local 

15:00 Abertura 

15:20 A Década da Agricultura Familiar das Nações Unidas 

 
15:40 

Promoção de sistemas alimentares sustentáveis a partir da 
agricultura familiar: experiências e boas práticas 
- Portugal (apresentação de vídeo comentado) 
- Espanha 

16:20 Estatuto AF em Portugal e necessidade da sua ampliação 

16:50 Apresentação do PADAF 

17:00 Debate 

17:30 Encerramento 

https://forms.gle/CFEgpqV1DSuzRNiz5
mailto:geral@actuar-acd.org

