
Encontros por uma 
Primavera Agroecológica

   PRESENCIAL     

  ONLINE

qui  29 sex  30 maio   Sáb  1
             CICLO DE TERTÚLIAS [3/3]  |  17:00 - 18:00 

  Caravana Agroecológica cE3c-FCUL e CEF-UC

  As Dimensões da Agroecologia:  
  Como sensibilizar e envolver todos os actores  

Uma mudança efectiva no sistema alimentar passa por en-
volver todos os intervenientes neste sistema, dos produtores 
aos consumidores, sensibilizando-os para a sua importância 
e incentivando-os a participar activamente nesta transição. 
Vamos discutir formas de alcançar este objetivo.

             PROJEÇÃO/ APRESENTAÇÃO + DEBATE E CONVÍVIO  |  18:00 - 19:30 
  PrimaverAE 2021

  Café com Cheirinho: uma AMAP em funcionamento e como implementar  
  uma agrofloresta com música de Terra Livre  

Exibição de um vídeo de visita guiada pela Quinta Maravilha em três actos: primeiro, apresen-
tação do projecto e sua relação com a agroecologia; segundo, apresentação de dinâmicas 
da AMAP (entrega de cabaz e trabalhos na quinta); terceiro, uma sessão prática sobre como 
implementar uma agrofloresta em solo empobrecido e desmatado. Ficaremos a saber quais 
os primeiros passos a dar, que espécies introduzir, onde fazer as curvas de nível, e muito mais.

             EVENTO  |  10:00 - 19:00 
  ALENTEJO - GAIA-Grupo de Acção e Intervenção Ambiental

          Evento de Encerramento da PrimaverAE 2021   

uma iniciativa

seg  19 sex  23 Sáb  24 Dom  25
             APRES. DE PROJECTO E DEBATE  |  18:00 - 19:30 

  ACTUAR             

  Em que ponto estamos?  
  Dinâmicas, debates e aprendizagens  
  sobre a agroecologia em Portugal  

No mês em que se comemora a luta camponesa, uma 
apresentação do trabalho em rede da sociedade civil 
com outros países e seus contributos para construir a 
agenda da agroecologia, será a desculpa perfeita para 
juntar ativistas, estudiosos, agroecólogos e quem mais 
queira tecer o ponto do ponto em que estamos.

             CONVÍVIO  |  18:00 - 19:30 
  PrimaverAE 2021            

  Café com Cheirinho  
  com a lavradora biológica Ana Carla  
  Gouveia & música de Edgar Valente   

Transmissão do documentário “Paço a passo 
no Monte do Paço” onde somos oliveiras para 
saber podar, somos equipa para trabalhar, e 
passo a passo experimentando chegamos. 
Com Edgar Valente.

             VISITA GUIADA, LANCHE E DOCUMENTÁRIO  |  10:00 - 20:00
   Associação Terra Sintrópica / Centro de Agroecologia de Mértola

  Primavera agroecológica em Mértola!  
Caminhada até o Centro de Agroecologia de Mértola, com almoço, 
visita guiada ao espaço e projeção do documentário ‘Kiss the Ground’ 
(2020). No regresso, lanche agroecológico em segurança a na vila.
Inscrições em: centrodeagroecologia@terrasintropica.com

             APRESENTAÇÃO E DEBATE  |  18:00 - 20:00    
   Letícia Larín com Forúm Indigena        

  Cosmovisões Ameríndias  
  da Agroecologia  

Reflexão sobre a agroecologia nas cosmovisões 
ameríndias, focando a região de Dourados (MS), 
Brasil, um território dominado pelo agronegócio e 
palco da resistência Kaiowá e Guaraní.

              VISITA GUIADA, ALMOÇO E CONVERSA ABERTA  |  09:00-19:00  
    Monte Mimo ALVALADE (Santiago do Cacém) - Ana Rita de Sousa

  Manutenção da agrofloresta de sucessão  
  no Monte Mimo  

Visita à Agrofloresta de sucessão com prática de manutenção das linhas 
arbóreas, almoço com os vegetais da horta  e roda de conversa sobre as 
funções deste tipo de sistema num projecto agroecologico.
Nº máx .de participantes: 8      Inscrições em: troprita@gmail.com

                              TERTÚLIA  |  18:00 - 20:00 
 +    Gato Vadio

  Alimento para o Pensamento:  
  encontro de projectos editoriais agroecológicos  

Junção de diferentes projectos editoriais que promovem a agroeco-
logia em Portugal e além: almanaques, revistas, programas de rádio 
ou outros meios de comunicação independentes. Com presença con-
firmada da “Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas”
Se fazes parte de um projecto editorial sobre temas agroecológicos 
e gostarias de participar: sacodegatosvadios@gmail.com

ter  13 qua 14 qui  15 sex  16 Dom  18
             APRES. E DEBATE  |  17:00 - 19:00 

  Plataforma de Solidariedade com 
            os Povos do Curdistão

  Make Rojava Green Again   
Apresentação do procjeto Make Rojava Green 
Again e discussão da temática de regeneração 
de terras num contexto de guerra e sobreexplo-
ração numa perspectiva ecológica revolucionária.

             TERTÚLIA  |  14:00 - 16:00 
  Food Hub ICS-ULisboa

  Territórios agroecológicos:  
  experiências para pensar os Conselhos Locais de Alimentação 

Partindo de experiências relativas a estratégias alimentares, dinamizadas por 
convivades de Montemor-o Novo, Mértola e Lisboa, será realizado um debate 
sobre a importância dos Conselhos Locais de Alimentação na transição agroe-
cológica dos territórios a partir de uma governança mais activa e participada.

             CICLO DE TERTÚLIAS [2/3]  |  17:00 - 18:00 
  Caravana Agroecológica cE3c-FCUL e CEF-UC

  As Dimensões da Agroecologia:   
  A importância dos sistemas curtos de distribuição

Os circuitos curtos de abastecimento têm um impacto importante na 
economia e sociedade, assim como no ambiente. Queremos debater como 
podemos implementar e fortalecer estes circuitos no território português, 
de modo a contribuir para um sistema alimentar mais sustentável.

             CONVÍVIO  |  18:00 - 19:30 
  PrimaverAE 2021

  Café com Cheirinho:   
  Direitos des Camponeses e trabalhadores em áreas rurais (apres.)

Apresentação de trabalho da Kaya Schwemmlein sobre as vozes oriundas do 
campo face às violações dos Direitos dos Camponeses e outras pessoas que 
trabalham em áreas rurais (neste caso o litoral Alentejano) seguido de uma 
discussão informal.

             CONVERSA  |  19:00 - 20:00 
   Climáximo

  Cultivar a Justiça:  
  Agroecologia e Justiça Climática  

Qual o papel da agroecologia na luta pela 
justiça climática em Portugal? Conversa 
com investigadores, agricultores e activis-
tas e espaço para perguntas do público.

qua  7 qui  8 sex  9 Sáb  10 Dom  11
             VISITA GUIADA (LIVE FEED)  |  17:30 - 19:00 

   Biovilla

  Uma Viagem Regenerativa   
  no Parque Natural da Arrábida   

Visita ao projecto e demonstração de circuito regenerativo 
(através de live feed). Será apresentado o Circuito Rege-
nerativo, auxiliado pela aplicação móvel da Biovilla, onde 
cada ponto se refere a acções concretas de regeneração 
de biodiversidade nomeadamente técnicas e metodologias 
que desenvolvemos durante os 11 anos de existência do 
projeto, que têm vindo a ser testadas e implementadas.

             WEBINAR  |  18:00-20:00 
  Regenerar             

  COMO CRIAR (não uma mas) CINCO AMAPs  
Não há uma forma única de criar uma AMAP, uma re-
ceita infalível, um modelo para seguir à regra. Há sim 
experiências diversas que permitem juntar consumi-
dores e produtores em Associações pela Manutenção 
da Agricultura de Proximidade ou Comunidades que 
Sustentam a Agricultura. Vamos conhecer algumas.

             TERTÚLIA  |  16:00-18:00 
  Moving Cause             

  As diferentes perspectivas  
  da Agroecologia  

A agroecologia pode ser entendida como a 
ecologia associada às práticas agrícolas e como 
um movimento social em torno da alimentação. 
Dada a diversidade de dimensões envolvidas no 
conceito da Agroecologia é importante criar es-
paços de diálogo para o entendimento comum, 
envolvendo todos os actores que inclui.

             CONVÍVIO  |  18:00 - 19:30 
  PrimaverAE 2021             

  Café com Cheirinho  
  a bailar com Ritmos Cholulteka  

Ritmos Cholulteka AKA Bruno Sin Más é um 
dos grandes pioneiros das noites de cumbia e 
música latino-americana com alma e coração 
em Lisboa. Misturando no baile as raízes 
autoctones desses ritmos com os beats elec-
trónicos, balcânicos ou africanos, este café 
com cheirinho promete pôr-nos todes a dançar!

             TERTÚLIA  |  15:00 - 17:00 
   CADAC / EcoComunidades na Planície  

              / Caravana Agroecológica

  De baton nos lábios   
  e enxada na mão  

Oficina do EntreMarias com e sobre 
Mulheres que se dedicam à actividade 
agrícola. Vamos conhecer agricultoras 
e investigadoras da área, num momento 
de extremo interesse para aprofundar o 
cruzamento entre estas duas realidades.

             APRES. E DEBATE  |  11:30 - 13:00 
  Greve Climática Estudantil

  Justiça Climática & Agroecologia  
Apresentação e conversa sobre a greve 
climática, a justiça climática, a ciência 
climática e como estas se relacionam 
com a agroecologia.

             APRESENTAÇÃO E DEBATE  |  16:00 - 17:30 
  Ekoa, KETI KETA e Carpe

  Natureza e educação:  
  reflexões sobre a ecologia da aprendizagem 

Qual a importância do contacto com a natureza 
para a aprendizagem? Educadores discutirão este 
tema com o público a partir do entendimento da 
agroecologia, da floresta escola, da agrofloresta e 
das comunidades de aprendizagem.

qua  31 abril   qui  1 sex  2
             APRESENTAÇÃO E DEBATE |  21:00 - 22:30 

  Fernanda Botelho

  Flores, abelhas e pessoas  
Há flores que se comem mas é bom lembrar que as flores são para as 
abelhas e que sem abelhas não haverá pessoas. Apresentação e conversa 
sobre algumas plantas úteis para as abelhas e para as pessoas, seus 
usos hortícolas, culinários e terapêuticos.

             CICLO DE TERTÚLIAS [1/3]  |  17:00 - 18:00 
   Caravana Agroecológica cE3c-FCUL e CEF-UC

  As Dimensões da Agroecologia:  
  O impacto das práticas agrícolas sustentáveis na biodiversidade, no solo e água  

Diferentes modelos agrícolas têm diferentes impactos na biodiversidade, na regenera-
ção do solo e no ciclo da água. Iremos discutir esses impactos e qual a importância das 
práticas agrícolas sustentáveis para a saúde humana e do planeta.

             CONVÍVIO  |  18:00 - 19:30 
  PrimaverAE 2021

  Café com Cheirinho  com Apresentação  
  da Food Systems Caravan e música de Tupimambo  

Em 2019, a Food Systems Caravan percorreu 5 países da África 
Ocidental. Fernando Sousa e Sara Baga partilham esta experiência 
connosco, ao ritmo da música de Tupimambo.

março  Dom  21 sex  26 Sáb  27
             DEBATE  |  16:00 - 18:30 

  GAIA- Grupo de Acção e Intervenção Ambiental

  Evento de Abertura - Agroecologia em Portugal:   
  Perspectivas, desafios e caminhos   

Para marcar o início da PrimaverAE, convidades apresentarão 
diferentes perspectivas e suas relações com a agroecologia. Em 
seguida, grupos de discussão e rodas de conversa com o público 
debaterão os principais desafios e caminhos para a transição 
agroecológica em Portugal.

             RODA DE CONVERSA  |  16:30 - 18:30 
   GAIAlentejo

  Agroecologia Política, o que é e o que semeia?  
A agricultura familiar é agroecológica? A permacultura, a agricultura 
regenerativa, biodinâmica, natural, sintrópica, e biológica são Agroecolo-
gia? Há agroecologia sem feminismo? E se em Portugal não há indígenas, 
quem guardou o conhecimento antigo de fazer agricultura cuidando da 
terra? Uma roda sobre o que sabemos e o que queremos aprender sobre a 
Agroecologia Transformadora.
Limite de participantes: 15   Inscrições em: augurios@protonmail.com

             CONVÍVIO  |  18:00 - 19:30 
  PrimaverAE 2021

  Café com Cheirinho   
  com música de Teresa Gabriel  

Todas as Sextas-feiras, a PrimaverAE convida a um 
momento de convívio com convidades especiais: 
músicos, performers, recitadores, activistas.
O primeiro Café com Cheirinho recebe a Teresa 
Gabriel, cantora, guitarrista, e compositora, cujo 
repertório inclui temáticas ligadas a este encontro.

             CURSO  |  16:00-18:30 
  Rede Nacional de Circulos de Sementes

  Curso de recolha e conservação de sementes  
Este curso é o resultado de vários anos de experiencia da Rede de Circulos de Sementes. Vem acom-
panhado de um Manual e ficará disponível durante duas semanas. Este é um curso adaptado a todos 
sem necessidade de ter bases anteriores. 
Módulo 1 Botânica 
Módulo 2 Como manter a pureza das sementes 
Módulo 3 Ciclo de vida das plantas 

Módulo 4 Tipos de sementes 
Módulo 5 Recolha e limpeza de sementes 
Módulo 6 Secagem e armazenamento

Valor do curso: 45€ (reverte a favor de projetos)    Inscrições em: circulosdesementes@gmail.com

PrimaverAe2021


