


Os
Objectivos

 do 
AIAF 2014

-Promover a visibilidade da AF para o rendimento 
das famílias e a melhoria do seu bem-estar;

-Evidenciar o importante papel  da AF para a 
coesão do território, para a gestão sustentável dos 
recursos naturais e a proteção do meio ambiente;

-Identificar e divulgar as boas práticas da AF, 
destacando o associativismo;

-Contribuir para que a AF seja reposicionada no 
centro das políticas agrícolas, ambientais e sociais 
nas agendas regionais e nacional;

- Identificar oportunidades para promover uma 
mudança rumo a um desenvolvimento mais 
equitativo e equilibrado.



Os
Parceiros

da 
APDEA

No Continente:
- DGADR
- DRAPs
- SPER
- Federação Minha Terra 
- Animar
- Universidades regionais

Nas Regiões Autónomas:
 - SRA, DRADR e UM na Madeira
- SRRN e DRADR nos Açores

E ainda
- O imprescindível envolvimento de 
associações de agricultores, de 
cooperativas e de outras instituições do 
sector agrícola e desenvolvimento local

APDEA decidiu participar na 
qualidade de organização 
científica, da sociedade civil, 
da área da economia agrária



Congregar

Concretizar

Compreender

Comunicar

Dinamizar

Debater

Delinear

Decidir

Desenvolver





As 
Acções
30 de Maio

NORTE

UTAD/DESG/CETRAD/DRAP/APDEA/SPER/Fórum Cidadania e Território



As 
Acções
4 de Junho

CENTRO

SEMINÁRIO REGIONAL DO CENTRO
Políticas para a Sustentabilidade da Agricultura Familiar

     PROGRAMA
     Sessão de Abertura
     Potencialidades e Dificuldades da Agricultura Familiar
     Boas Práticas da Agricultura Familiar
     Mesa Redonda
     Sessão de Encerramento

ACTUAR / APDEA / CNA/ DRAPC/ ESAC / SPER



As 
Acções
20 de Junho

MADEIRA

PROGRAMA

Sessão Inaugural

Conhecer a história da 
AF na Madeira

Conhecer o presente

Ver o futuro

Sessão de 
encerramento



As 
Acções
25 de Junho

ALGARVE

SEMINÁRIO REGIONAL DO ALGARVE
A Agricultura Familiar na região do Algarve

     PROGRAMA
     Sessão de abertura
     1.ª mesa – Panorama da agricultura familiar algarvia

Ezequiel Pinho: Panorama da agricultura familiar algarvia
Maria de Deus : A agricultura social algarvia
António Covas : Agricultura familiar e gestão do espaço rural

     2.ª mesa – Uma revisitação da agricultura familiar algarvia
João Guerreiro
Maria de Belém Martins
Grupo de alunos da UALG

     3.ª mesa – A nova agricultura familiar algarvia
Fernando Severino
António Covas
3 empresários jovens
3 empresários seniores

     Sessão de debate e encerramento

      APDEA/SPER/ DRAPALG /UALG



As 
Acções

5 de Julho
OESTE



As 
Acções
9 de Julho

ALENTEJO



As 
Acções

16 e 18 de 
Julho

AÇORES



A
MENSAGEM

Portugal debateu, de lés a lés, exaustiva e entusiasticamente, a AF.

Que este debate nos possa conduzir ao delineamento de políticas públicas 
adequadas ao futuro da agricultura familiar e a um desenvolvimento sustentável.

- Que incentivos e que apoios tem a política pública para oferecer à AF?
- Que mecanismos para garantir a viabilidade das explorações familiares?

Agricultor e família = elementos estruturantes das zonas 
rurais e do desenvolvimento sustentável.

A AF cria sinergias no território e promove o 
desenvolvimento rural.

Falar de AF é falar de
- Produção de alimentos
- Sustentabilidade do território
- Gestão dos recursos naturais, ambiente e paisagem
- Coesão económica e social.
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