NOTA DE IMPRENSA
Lisboa, 15 de Março de 2021
Primavera Agroecológica promove o debate para a transição agroecológica
em Portugal de 21 de Março a 1 de Maio de 2021
Os Encontros por uma Primavera Agroecológica (PrimaverAE 2021) é uma
acção conjunta de várias organizações e indivíduos que se propõem criar um
espaço de encontro e diálogo entre praticantes, activistas, investigadores e
entusiastas da agroecologia em Portugal, promovendo uma série de eventos de 21
de Março a 1 de Maio de 2021.
O objectivo da PrimaverAE é estimular o pensamento crítico sobre os caminhos
para a transição Agroecológica em Portugal, dar visibilidade aos bons exemplos
práticos, compreender os seus desafios principais e apoiar o fortalecimento de
redes de solidariedade entre apoiantes desta causa. Pretendemos criar um espaço
de encontro e reflexão sobre as dimensões práticas, éticas, científicas, económicas,
sociais, políticas e culturais da transição Agroecológica em Portugal.
Nestes encontros proporcionam-se diversas tipologias de eventos incluindo tertúlias,
debates, projecções de documentários, oficinas virtuais, bem como visitas guiadas a
projectos agroecológicos, demonstrações de metodologias e ainda momentos de
música, conversa e convívio online de Norte a Sul do país.
Para marcar a abertura da PrimaverAE 2021, o GAIA promove no dia 21 de
Março um debate — Agroecologia em Portugal: Perspectivas, desafios e
caminhos — contando com um painel de convidados/as reflectindo diferentes
perspectivas da agroecologia (ex. institucional, de produtores, camponeses,
investigadores e activistas) para compreender melhor os principais desafios e
potenciais caminhos para a transição agroecológica em Portugal.
Todas as Sextas-feiras da PrimaverAE, dinamizaremos os eventos Café com
Cheirinho, onde se abrirá espaço a conversas informais, música e projecções de
documentários sobre variados temas. Teremos ainda no dia 8 de Abril um webinar
sobre Como Criar (não uma mas) Cinco AMAPs, com a rede REGENERAR; no
dia 19 de Abril um debate online Em que Ponto Estamos? organizado pela rede
ACTUAR; e no dia 24 de Abril uma visita guiada ao Centro de Agroecologia de
Mértola com roda de conversa, projecção de documentário e ainda uma sopa
agroecológica; entre muitos outros eventos fresquinhos!
Com os melhores cumprimentos,
A Coordenação PrimaverAE 2021,
Miguel Encarnação
Joana Canelas
Lanka Horstink
Rita Alegria
Para mais informações: sementeslivres@gaia.org.pt

O programa da PrimaverAE 2021 está disponível na integra AQUI.
Inscrições na PrimaverAE 2021 são feitas através deste formulário.
Para mais informações sobre a PrimaverAE 2021 podem consultar website AQUI
e seguir-nos na nossa página Facebook.
O que é a agroecologia?
Para o GAIA, a agroecologia representa um conjunto de propostas concretas para
enfrentar e mitigar a atual crise ecológica, social e económica que atravessamos,
sendo não apenas um meio para fortalecer uma agricultura ecológica de
proximidade mas também um modo de estimular o desenvolvimento rural dos
territórios e determinar a segurança e soberania alimentar dos povos. O movimento
agroecológico busca reestabelecer um equilíbrio social, cultural e económico nos
sistemas alimentares, apoiando a autonomia e vivência digna das populações rurais
e consagrando o seu direito de acesso à terra, às sementes e de influência sobre as
políticas públicas que definem os modos de produção e de acesso ao alimento.
Mais informações sobre agroecologia, AQUI.
O GAIA — Quem somos?
O GAIA (Grupo de Acção e Intervenção Ambiental) foi fundado em 1996 e actua a
nível tanto nacional como regional, com núcleos em Lisboa, Porto e Alentejo.
Enquanto associação, o GAIA procura, por meio de suas actividades e projectos, a
contínua partilha de conhecimentos e construção de alternativas para um mundo
ecologicamente sustentável e socialmente justo. Neste sentido, promove a
sensibilização e debate crítico sobre questões sociais, económicas e políticas
ligadas aos actuais desafios ambientais.
Mais informações sobre o GAIA, AQUI.
Projecto trAEce
O projecto europeu trAEce (Agroecological Vocational Training for Farmers)
pretende criar uma formação profissional para agricultores que lhes permita
implementarem práticas agroecológicas, promovendo o conceito de agroecologia
simultaneamente como disciplina e prática. Este trabalho é realizado em
colaboração com investigadores, formadores e agricultores de cinco países
europeus (Hungria, Roménia, Áustria, República Checa e Portugal), procurando
compreender a visão de agricultores sobre este tema e identificar os diferentes
discursos políticos, políticas ambientais, actores no terreno e redes de contacto
relevantes.
Mais informações sobre o projecto trAEce, AQUI.
Ver relatório de análise da situação da agroecologia em Portugal, AQUI.

