
“ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS DOS 
ECOSSISTEMAS: OLIVAL INTENSIVO,  

MONTADO E PEQUENA AGRICULTURA 
PROJETO H2020 PEGASUS”

WORKSHOP nacional

Enquadramento:
A missão do ICAAM é promover, no Mediterrâneo, a sustentabilidade da agricultura e 
ecossistemas com ela relacionados, visando o desenvolvimento rural e o bem-estar da 
sociedade. A investigação que se desenvolve no ICAAM é, assim, de carácter interdisciplinar 
e sistémico e pretende responder a questões que emergem da experiência prática. O 
presente workshop enquadra-se no Projeto Europeu PEGASUS (2015-2018).

O PEGASUS, cuja equipa responsável se insere no grupo: Paisagem, Biodiversidade e 
Sistemas Sócio-Ecológicos, pretende desenvolver metodologias inovadoras e práticas 
para operacionalizar os conceitos de  “bens públicos” e “serviços de ecossistemas”. Visa, 
também, identificar mecanismos e ferramentas que permitam a utilização destes conceitos, 
nomeadamente nas formas de organização e ações coletivas de atores e instituições 
envolvidas, contribuindo, desta forma, para a sustentabilidade da produção agrícola.

Objetivos:
1. Apresentar os principais resultados dos diferentes estudos de caso realizados a nível 
nacional e europeu. No caso de Portugal os estudos incidiram sobre o olival intensivo, o 
montado e  pequena agricultura
2. Debater Boas Práticas para ações coletivas locais identificadas através do Projeto e 
discutir as questões da governança, particularmente as necessidades e formas de 
intervenção pública.
3. Recolher as reações dos interessados na problemática e conhecer a opinião dos 
Stakeholders nacionais envolvidos nos diferentes estudos de caso.

Participantes: 
Entidades e Associações ligadas à Agricultura e aos Sistemas Florestais, ONG e 
Investigadores

26  
maio
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PROGRAMA

26 de maio
Universidade de Évora 

Polo da Mitra
Sala de Conferências

9.30h     Boas Vindas
           Objetivos PEGASUS
           Objetivos Workshop

9.45h     Apresentação dos resultados dos Projetos 
           Teresa Pinto-Correia | Rocío Juste Ballesteros
           PEGASUS: Formas de governança e ações coletivas locais ou regionais
           Estudos de caso nacionais: Olival intensivo, Montado e Pequena Agricultura
           Cartografia dos estudos de caso nacionais
           Questões

11.00h     Coffee Break

11.15h     Casos Práticos

       11.15h - Boas Práticas de Ações Locais
    Jorge Filipe - Cooperativa Integral MINGA
    Ana Lampreia - Associação Campo Branco - Estrutura Local de Apoio
 
       12.00h - Debate 
         Dinamizadora: Rocío Juste Ballesteros
         Questões de Governança, com particular atenção às     
    necessidades de intervenção pública: construção e viabilidade   
    de boas práticas? | É preciso uma mudança de políticas? |    
    Quais as medidas de política a serem criadas? | Qual pode ser   
    a  contribuição das políticas públicas para o sucesso das    
    iniciativas apresentadas?

13.00h     Almoço (sujeito a inscrição e confirmação)
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