
Focus Group PEI AGRI – Água e Agricultura: 

estratégias de adaptação ao nível da exploração 
2015 

 

1 

Agosto 2015 

(tradução pela RRN) 

Tema: Abordagens inovadoras e estratégias adaptativas para combater a 

escassez de água na exploração / nível local e discutir os desafios e 

oportunidades relacionadas. 

 

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. 

Os objetivos específicos do grupo de foco são: 

 Fazer um inventário das práticas de gestão agrícola competitiva e estratégias 

que estão atualmente disponíveis e / ou adotadas para combater a escassez de 

água na exploração / nível local na UE. Como vão amortecer a insegurança 

alimentar no fornecimento de alimentos e vulnerabilidade rural? Que exemplos 

de trabalhos podem ser encontrados na UE?  

 Listar alternativa de culturas competitivas e ou formas de cultivo/ de produção 

pecuária/ sistemas agrícolas rentáveis, capazes de intervir na gestão da 

paisagem para melhorar a capacidade de retenção de água. 

 Identificar o sucesso (ou a falha) de determinados fatores (financeiros, 

ambientais, sociais ...) que influem sobre a possibilidade de transferência de 

estratégias adaptativas para além das fronteiras agrícolas / local, bem como a 

explorações em diferentes regiões europeias. 

 Identificar as necessidades da prática e possíveis lacunas no conhecimento 

sobre questões específicas relativas à adaptação (s) para a escassez de água 

que podem ser resolvidos por novas atividades da investigação. 
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 Identificar os principais desafios que os agricultores têm de enfrentar quando 

se muda "business as usual" para combater os efeitos da escassez de água 

devido à mudança de regimes de chuva. 

 Discutir as seguintes questões: Os sistemas de apoio à inovação e agricultura 

locais estão suficientemente equipados para discutir estratégias de adaptação 

com os agricultores? Que papel ativo para serviços de extensão, sistemas de 

formação, campanhas de informação? Quem deve promover uma "estratégia 

de adaptação"? Que papel para o (inovador) agricultor? Os consultores podem 

desempenhar um papel? Como e quando podem estes fornecer suporte? 

 Propor ações potencialmente inovadoras para estimular o conhecimento e o 

uso de medidas / estratégias de adaptação à escassez de água e de multiplicar 

os efeitos positivos dentro do sector agrícola. 

 Propor orientações para o futuro trabalho de investigação e propor prioridades 

para as ações inovadoras relevantes, incluindo ideias práticas para Grupos 

Operacionais PEI-AGRI. 

 

Para mais informações consultar aqui o “Starting Paper” 
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