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No  painel  em que se  tentou  explorar  e  debater  a  economia
política da comida e soberania alimentar abriu-se espaço para o
vasto campo que é a Agroecologia. 

A agroecologia é um mais um campo de disputa de sentidos e
práticas,  cooptado,  como  vêm  por  exemplo  demonstrando
Rosset e Altieri, não só pelas grandes corporações, pelo “bio”,
como,  no  seu  sentido  político,  pelas  organizações
intergovernamentais  (FAO,  etc.),  e  também  pela  academia
centrada na dimensão agronómica da agroecologia.

Com fortes raízes na luta e cosmovisão social  e política dxs
camponeses  e  trabalhadorxs  rurais,  numa  Europa  onde,
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aparentemente, estxs já não existem, a Agroecologia vai sendo
mencionada como mais uma alternativa possível (depois ou em
simultâneo  com  a  agricultura  biológica,  permacultura,  a
agricultura  sintrópica...)  ao  sistema  agroalimentar  industrial-
capitalista. 

Coexistem, deste modo, diferentes perspetivas do que “é” a
Agroecologia e muitas práticas que, não se auto-intitulando
agroecológicas, o poderiam ser. 

A agroecologia,  mais  do que 'ser',  poderá ter  a ver  com um
complexo  ciclo  de  interações  (de  matérias/materiais,  de
conhecimentos,  de  afetos)  entre  seres  vivos  e  também  não-
vivos;  com  uma  perspetiva  holística  e  sistémica  da  vida
(alimentação  como  centro  e  fluxo  de  economia,  política,
cultura,  estética...);  a  base  camponesa  e  das  lutas  dos
territórios;  a  dimensão  política,  de  organização  da  vida  em
coletivo, bem como a dimensão popular dos conhecimentos -
estas duas dimensões geralmente apagadas da agroecologia.

O painel procurou, assim, testemunhos e respostas concretas de
co-construção  com  a  natureza,  de  conhecimentos  múltiplos,
presentes  mas também pretéritos  (ou  interligando  presente  e
passado, com futuro). Como se constroem? Como se mantêm?
Que  elementos  são  essenciais  a  uma  prática  (política)
agroecológica? 

Avelino Rego

O  Avelino falou  sobre  o  projeto  Terra  Marronesa,  uma
iniciativa  de  cidadania  no  norte  de  Portugal,  nas  Serras  do



Alvão/Marão.  O projeto  pretende  valorizar  a  raça  autóctone
Maronesa  nas  suas  diferentes  vertentes:  histórico-cultural,
social/económica, ambiental e turística.

Para Avelino,  a qualidade de vida na serra  é excelente  e dá
gosto levantar para trabalhar de manhã! Existe, no entanto, um
forte preconceito sobre ser pastor, agricultor, viver da terra e do
trabalho de todos os dias. Tanto a educação em casa, a dos pais
e avós, quanto a sociedade em geral transmitem que este é um
trabalho sujo e sem futuro. 

A  atividade  de  (ré)produção  deste  gado  bovino,  com  os
cuidados  e  o  respeito  que  ele  tem pelos  animais,  em modo
extensivo e com baixa produtividade  – para os standards da
produção “industrial” - não garante uma vida economicamente
estável.  Para  que  prospere,  é  necessário  agregar  valor  à
produção: turismo e/ou valor dos produtos.

É também preciso atrair uma comunidade de jovens pastorxs e
agricultorxs  que  tenham  gosto  pelo  que  fazem.  A  questão
ambiental  é  relevante  e  produzir  carne  com menor  impacto
ambiental, tanto nas emissões de dióxido de carbono como no
consumo de água, é uma preocupação. As vacas pastam ao ar
livre e ajudam à fertilização da terra para a agricultura. A raça
Maronesa é um animal de montanha, primitivo e rústico. O seu
nome  oficial  responde  à  toponímia  da  Serra  do  Marão.  A
questão  do  sofrimento  animal  no  matadouro  é  algo  a
equacionar no futuro. Embora o Avelino siga todo o percurso
até ao matadouro, a partir daí não pode fazer mais. 

Perante os questionamentos  sobre o especismo e a violência
animal,  o posicionamento é que a relação entre animais  não



humanos  e  humanos  é  inerente  a  qualquer  ecossistema,  a
sobrevivência de uns depende da de outros e vice-versa. 

Neste momento,  o projeto está no início e a preocupação de
fundo do Avelino é conseguir mantê-lo. 

Jorge Gonçalves 

Jorge contou-nos a experiência e a visão de uma cooperativa
integral,  a  Minga,  de  Montemor-o-Novo,  principalmente  na
sua componente agrícola. 

“Minga” significa ajudada, decrescer e foi o nome proposto por
uma pessoa que fez parte do grupo inicial da cooperativa.

Atualmente, a Minga tem quatro secções. A agricultura foi uma
das primeiras componentes e constituiu até a razão de ser desta
iniciativa. A ideia era diminuir os custos que @s agricultorxs
suportam  para  poderem  comercializar  seus  produtos
(contabilidade,  segurança  social,  etc.)  e  ganhar  escala  na
distribuição. Os associados e associadas podem faturar a venda
de produtos  a  clientes  através  da cooperativa,  com acesso a
contabilidade  organizada.  A  Minga  mantém  uma  loja  de
produtos locais em Montemor-o-Novo, bem como uma banca
no mercado municipal  e  fornecem as  cantinas  escolares  sob
alçada do município.

O Jorge e as outras pessoas que fundaram a cooperativa não
são de de Montemor, mas quem trabalha atualmente na loja é
local, o que melhorou as vendas e as relações sociais. 

O tema da autonomia alimentar não foi trazido pela Minga, já
era  discutido  em  Montemor-o-Novo,  no  âmbito  de  uma



parceria entre a Rede de Cidadania de Montemor-o-Novo e a
câmara municipal à volta da ideia do “km zero”.

Nos últimos tempos, a Minga investiu na RECAP, certificação
agro-ecológica. Os agricultores e agricultoras que se registam
na cooperativa  têm o  apoio  de  engenheiros  agrónomos  para
esta certificação. 

O mercado alimentar  não é o mercado com maior potencial,
mas sim o agro-florestal. 

Desenvolveram uma marca de cosmética e de detergentes, mas
infelizmente as matérias-primas vêm de fora. Procuram, porém,
encontrar  soluções  locais,  mudar  a  produção  agro-florestal,
procurar soluções para a valorização de produtos com maior
valor,  para  que  não  seja  necessário  tanto  investimento
individual.  Essas  soluções  são  necessárias  a  partir  da
constatação  que  os  lagares,  a  moagem,  queijaria,  meios  de
produção coletivos estão praticamente abandonados, porque as
regras  para  a  sua  manutenção  tornaram-se  cada  vez  mais
rígidas,  embora  para  o  Jorge  estes  não  sejam  obstáculos
inultrapassáveis.

A grande questão é pensar nos territórios, na forma como se
desenvolveram nos últimos 50 anos, a concentração urbana e a
inexistência de redes de solidariedade, e como podemos alterar
este estado das coisas. 

Nuno Belchior

O Nuno centrou o seu testemunho nas formas de viabilização
de projetos agroecológicos, através de apoios públicos. O Nuno



começou  o  Projeto  270,  em Costa  de  Caparica,  Almada,  e
transferiu-se,  desde 2015, para o Pinhal  Novo, no Seixal.  O
Projeto  270/Quinta  do  Bell  é  uma  associação  cultural  e
ambiental  sem fins  lucrativos,  baseada  na  produção agrícola
biológica e na permacultura. O Nuno contou como já passou
por todas essas vertentes da agricultura. Para ele, a soberania
alimentar e a agroecologia são centrais no projeto, fomentando
a  participação  ativa  da  comunidade  para  a  resolução  dos
problemas.

Ao longo dos anos tem procurado e experimentado diferentes
parcerias,  nomeadamente  com  câmaras  municipais  –  para
reutilização  dos  desperdícios  florestais,  por  exemplo,  para
biomassa;  na  criação  de  uma  sementeca  na  biblioteca
municipal,  etc. Estas parcerias têm sempre ficado aquém das
suas  expectativas  e  são  muito  instáveis,  dependendo  das
pessoas que estão à frente dos serviços e das edilidades.

No que diz respeito a financiamentos, fez uma candidatura de
jovem  agricultor  e  de  produção  biológica  no  âmbito  do
Programa de Desenvolvimento Rural para iniciar o projeto. As
avaliações e as respostas às candidaturas demoram muito e é
exigido  que  o  projeto  seja  concretizado  em  três  anos.  Um
projeto de agricultura biológica, que respeite a terra e os seus
ciclos não pode ser feito em três anos! Ao fim desse tempo, é
quando finalmente a terra começa a dar algum rendimento e aí,
o rendimento, em terras arrendadas, vai para @s proprietári@s
e não para a pessoa que trabalhou a terra.

De  um  modo  geral,  vê  grandes  constrangimentos  para  @s
agricultorxs acederem a estes financiamentos. A agricultura é
um  parente  pobre  da  economia,  especialmente  a



agricultura não industrial. E isso é transmitido pelo poder
político, nos seus diferentes níveis (ministério, municípios,
etc.).


