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Tema: Como desenvolver sistemas agroflorestais como sistemas de agricultura 

sustentável que podem aumentar a produtividade e rentabilidade agrícola? 

FG – Em início dos trabalhos 

A água é um recurso essencial para a produção agropecuária. As alterações climáticas 

têm reflexo na variação da precipitação forçando os agricultores a repensar a forma de 

produzir, as suas culturas, os seus animais ou gerir as suas explorações agrícolas. Para 

combater os impactos negativos das alterações climáticas na agricultura devido à 

escassez de água, precisam ser identificadas estratégias de gestão a nível das 

explorações. Igualmente é necessário estabelecer canais e mecanismos para tornar 

essa informação disponível para que os agricultores possam adaptar as suas 

explorações, de forma economicamente viável. Indo além da solução "fácil" da 

utilização de mais água para irrigação e pecuária, este Focus Group irá recolher 

abordagens inovadoras e estratégias adaptativas para combater a escassez de água na 

exploração / nível local e discutir os desafios e oportunidades relacionadas. 

Tarefas do grupo focal são os seguintes: 

 Fornecer e comparar exemplos relevantes da integração de vegetação lenhosa 

com sistemas de produção agrícola e pecuária com base em modelos 

tradicionais e / ou inovadores de sistema agroflorestais na Europa. 

 Identificar e analisar as oportunidades para a integração da vegetação lenhosa 

em sistemas agrícolas especializadas e avaliar os potenciais benefícios 

económicos associados a fontes adicionais de rendimento (por exemplo, a 

diversificação de produtos, marketing verde, incentivos públicos, tais como 

pagamentos da biodiversidade e da paisagem, ...). 

 Identificar e descrever fatores limitantes resultado da combinação de práticas 

agrícolas e florestais (por exemplo: dimensão, das explorações, de trabalho e 

de gestão, conhecimento, legislação, equipamentos, de mercados, de posse da 

terra, ...) que podem dificultar a adoção de sistemas agroflorestais ao nível da 

exploração. 

 Fornecer indicações práticas para o desenvolvimento e a introdução de 

sistemas agroflorestais, identificar abordagens inovadoras que combinam o 

conhecimento científico e prático com novos modelos de negócios, tecnologias 

modernas e práticas. Considerar o papel desempenhado pelos sistemas de 

aconselhamento e a existência de cadeias de valor relevantes. 

 Fornecer recomendações em termos de novas necessidades de investigação e 

ideias para grupos operacionais e outros projetos inovadores. 
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