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INTRODUÇÃO

Apresentamos o toolkit Rusdela para todos os
interessados tanto no Desenvolvimento Sustentável
e Rural, como na necessidade e possibilidades de
mudança local para uma Ruralidade Sustentável.
O objetivo do toolkit RUSDELA é trazer
conhecimento interdisciplinar a esta comunidades
rurais através dos decisores locais, figuras
chave e civis da sociedade. A informação sobre
Sustentabilidade está atualmente disponível, mas
fragmentada e demasiado académica e tem de ser
transformada para responder aos desafios práticos
que as comunidades rurais europeias enfrentam no
seu dia-a-dia. O outro objetivo é melhorar o bemestar das comunidades rurais através dos seus
decisores.
Ao trazer conhecimentos teóricos e práticos sobre
desenvolvimento sustentável diretamente para
a esfera de trabalho das comunidades rurais, os
municípios locais irão acelerar a utilização local de
práticas sustentáveis. Desenvolvemos um projeto
inovador para atender à necessidade atual de
mudar da ideia de “crescimento ilimitado” para um
tipo de “desenvolvimento sustentável”, que tem
também atenção às questões sociais, ambientais e
económicas.

RUSDELA - Rural Sustainable Development for local Decision makers

1. Introdução:
O Desenvolvimento Sustentável vai tornar-se cada vez mais importante nas nossas
vidas. Para já, todos sabemos que esta a mudança é inevitável nas nossas vidas. Existem
tratados internacionais, com os quais os governos se comprometeram e, em cada vez
mais países, existem novas diretrizes nacionais para reduzir nosso impacto prejudicial.
Quando falamos em Desenvolvimento Sustentável, todos sabemos que a Mudança
Climática é uma realidade, que precisa não apenas da atenção de todos nós, mas
também da ação direta.
A percentagem de quantas pessoas vivem em zonas rurais na Europa, difere de país
para país, e de região para. Embora a Europa seja muito caracterizada pelos seus
centros urbanos, e a média da população rural seja de apenas 28% na União Europeia
(no interior e nos subúrbios vive cerca de 31% da população e 40 % vivem em cidades),
existem países, onde a percentagem da população rural é mais elevada.
Em alguns países do sul da Europa, (como Portugal, Espanha, Grécia e Itália) e na Europa
Central-Leste (como a Hungria, Eslováquia, Bulgária e Roménia) uma elevada parte
da população vive em ambientes rurais e em cidades menores, mais caracterizados
por regiões rurais. Muitas vezes, essas regiões rurais também têm algumas outras
características comuns, mais do que suas belas paisagens e paisagens:
• é onde é produzida a maioria dos alimentos;
• estas regiões são frequentemente atingidas pela pobreza;
• elevada percentagem de desemprego bestas regiões;
• muitas vezes estas regiões são caracterizadas pela despovoação.
O Desenvolvimento Sustentável é um desafio real e uma tarefa gigante para cada um
de nós, porque não podemos simplesmente parar o que está a ser feito, criar uma nova
maneira de fazer as coisas e começar a perceber as coisas. Não é fácil começar a agir de
acordo com novos valores, quanto os antigos ainda definem as nossas vidas. Assim, nos
encontramos no meio de uma tarefa, que temos que realizar todos juntos. Além de ser
esta uma grande tarefa, também esperamos, é uma alegria, e também esperamos que
este kit de ferramentas o ajude a encontrar pessoas de pensamento similar.
Muitos pensadores e até formuladores de políticas afirmam que, para fazer essa
mudança comportamental, uma mudança é necessária em nosso pensamento, em
nossos valores. Quem poderá criar essa mudança necessária? Mesmo os bairros
rurais, as comunidades poderiam ter um papel crucial nisso. Pessoas que vivem em um
ambiente rural, pessoas da cidade que se mudam para ambientes rurais, pessoas que
decidem continuar em ambientes rurais.
O toolkit Rusdela serve múltiplos objetivos:
• oferece informação sobre o problema da Sustentabilidade,
• uma visão geral histórica sobre “como chegamos lá”, o que que nos fez ter de
repensar e redesenhar as nossas vidas,
• oferece informação sobre questões especificas, tal como segurança alimentar,
soberania alimentar, economia verde, avaliação ecológica, agroecologia, etc.
• dá uma visão geral do trabalho dos organismos internacionais,
• ajuda-o a planear processos de mudança mais curtos ou mais longos.
Para além dos tópicos relacionados com a Europa rural, o toolkit tem um Capítulo de
Exercícios.
Neste toolkit desenvolvemos materiais originais, e esperamos que seja inspirador para
muitas pessoas que gostariam de contribuir para o Desenvolvimento Sustentável dentro
e fora da sua comunidade.
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2. Como usar o Toolkit RUSDELA:
Desenvolvemos o toolkit Rusdela que pode ser usado de diferentes formas. O toolkit é
constituído por uma parte teórica e uma parte prática.
1. Em primeiro lugar, pode usar como fonte de informação.
Quer seja um decisor local, uma pessoa chave da comunidade ou um membro ativo da
sua comunidade, encontrará muitas informações, que
• Melhoram o seu conhecimento
• Ajuda-o a direcionar o seu foco
• Irá ajudá-lo a decidir por onde começar dentro da sua comunidade.
2. Depois, poderá usar o toolkit para preparer uma formação para os atores locais.

3. Notificação
O toolkit RUSDELA foi criado no âmbito do projeto Rusdela, um projeto financiado pelo
programa ERASMUS Plus.
O “Rural Sustainable Development for Local Actors” é um projeto de 1 ano e meio
(2016-2018), financiado pela Comissão Europeia no âmbito do programa Erasmus
Plus. A parceria consiste em 8 organizações: BUTTERFLY DEVELOPMENT (Hungria),
BULGARIAN DEVELOPMENT AGENGY (Bulgária), Mediterranean Agronomic Institute
of Chania (Grécia), Mancomunitat de la Ribera Alta (Espanha), Resilience.Earth
(Espanha), Sociedade Portuguesa de Inovação (Portugal), Consorzio MateraHub
Industrie Culturali e Creative (Itália).
O toolkit RUSDELA está disponível em inglês. O Toolkit está também disponível em
húngaro, grego, português, italiano, espanhol, catalão e búlgaro.

4. Contribuições dos Parceiros:
Todos os conteúdos
escritos diagramas do
toolkit Rusdela pela
licença de “Creative
Commons – Attribution –
Non-Commercial – Share
Alike”, que permite a
qualquer pessoa remexer,
ajustar e trabalhar sobre
este trabalho de forma
não comercial, desde
que credite os autores
e licencie as suas novas
criações sob termos
idênticos.
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Butterfly Development (Hungary): Desenvolvimento Sustentável, Segurança Alimentar,
Avaliação Ecológica, Agroecologia, Introdução, Exercícios, Realidades Nacionais,
Materahub (Italy): Instituições Europeias, Realidades Nacionais
Manra (Spain) Ligações Urbanas, Realidades Nacionais
SPI (Portugal) Principais Problemas e Desafios, Realidades Nacionais
Resilience Earth (Spain): Teoria da Mudança, Receitas para o Desenvolvimento
Resiliente e Sustentável
Maich (Greece) Agroecology, Realidades Nacionais
Bulgarian Development Agency (Bulgaria) Realidades Nacionais
Butterfly Development foi responsável pela edição do texto da versão em inglês.
Materahub desenvolveu a página de inicio e foi responsável pela revisão do texto em
inglês.
Cada parceiro foi responsável pela tradução para cada um dos idiomas dos países
participantes.
Todos os diagramas, a menos que especificado de outra forma, foram desenvolvidos e
criados pelos parceiros do projeto europeu RUSDELA.
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Capitulo I
Principais problemas
e desafios do
desenvolvimento rural
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1. Social, Economico e Ambiental:
enquadramento teórico
1.1. O contexto para
os estudos rurais
emergentes

O impulso do desenvolvimento sustentável é um produto da segunda parte do século
XXI. É também muito importante entender o caráter do desenvolvimento anterior e os
acontecimentos da história, que resultaram na criação de sistemas não sustentáveis.
Quando colocamos o Desenvolvimento Sustentável no quadro da vida rural, houve
algumas questões que influenciaram o desenvolvimento rural e, consequentemente, o
desenvolvimento nacional.
Muitas dessas questões apareceram no século XVII e XVIII, mas são claramente
moldadas no século XIX. A era do século XIX à qual chamamos também de Modernidade.
No gráfico a seguir podemos ver que a Modernidade mudou quase todas as áreas da
nossa vida: social, económica, ambiental.
De acordo com o diagrama, o que se seguiu no centro dessas mudanças foi a Revolução
Industrial. Paralelamente, o declínio das sociedades feudais, a economia doméstica
e a supremacia das igrejas foram muito importantes. O resultou disso foi a poderosa
mudança para a vida urbana e as bases tradicionais das relações humanas também
mudaram.

Positivism in social
sciences by Augusto
Comte and Herbert
Spencer

Industrial
Revolution
&
Industrialization

Decline of feudal
society, artisanal
work and
domestic
economies

Emerging of new social
and cultural order named
Modernity

French Revolution
October Revolution
Abolitionism

Decline of
hegemony of
religion
in the explanation
of social and
economic reality

Modernity Pillars:
state,
market,
community

Changes in the
traditional bases
of relationships
Growth
of urban areas,
population and
dinamics

Imagem 1. Contexto da Modernidade.

1.2. Mundo e Vida
Rural: dos autores
clássicos às teorias
modernas
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Depois das primeiras décadas da Revolução Industrial, no final do século XIX e início
do século XX, a presença e o futuro do mundo rural e da vida tornaram-se um assunto
importante para muitos pensadores. Esse grupo de pensadores clássicos desenvolveu
abordagens teóricas clássicas para explicar a modernidade e seus impactos no mundo
rural. Com base nestes, durante o século XX, o interesse pelo mundo rural estava sendo
estudado por diversos autores, a partir de diferentes perspetivas, principalmente da
sociologia, antropologia, economia e história.
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Industialization and Capitalism domination
over agriculture and urbanization of rural world
End of rural traditions, daily life and local
economy, and a it recontextualization on urban
world
The social / economic problems from the end of
rural economy (migration; unemployment; lack of
industrial skills; consumption; feeding)
khowledge about rural world and life (society;
culture; economy), and the differences between
rural and urban societies and economies.
Transformation of family roles and
characteristics on rural world, and the impact
of chenge from an extend a nuclear family
structure
Imagem 2. Problemas para os “clássicos” da sociologia rural.
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1.3. Mundo
Rural no Século
XXI: tendência e
desafios

1 FAO. 2017. The future of food and agriculture
– Trends and challenges. Rome.Cf.
(consultado em Junho 2017).

Como mencionamos anteriormente, a partir da segunda parte do século XXI tornou-se
mais visível que algumas tendências da Modernidade eram, na verdade, becos sem saída
para as sociedades. O aparecimento das grandes cidades resultou no aumento do crime,
pobreza, desemprego e alienação. Outra questão problemática é que com o surgimento
da agricultura industrial, a produção dos nossos alimentos tornou-se cada vez mais
distante do local onde as pessoas vivem.
A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO) - enfoca a questão dos alimentos, produção de
alimentos, solo e todos os problemas relacionados num relatório, publicado em 2017,
com o título “The future of food and agriculture – Trends and challenges – Trends
and challenges” (O futuro da agricultura e da alimentação - Tendências e desafios). O
relatório afirma que existem novas tendências e desafios no mundo rural, especialmente
em relação ao futuro da alimentação e da agricultura¹.
“o relatório resume 15 Tendências que irão moldar o futuro dos alimentos e dos meios
de subsistência daqueles que dependem dos sistemas alimentares e agrícolas. A maioria
das tendências são fortemente interdependentes e, combinadas, formam um conjunto
de 10 Desafios para alcançar a segurança alimentar e nutricional para todos e tornar a
agricultura sustentável.”
A partir do relatório, a mensagem clara que surge é que "business-as-usual" não é uma
opção. Serão necessárias grandes transformações nos sistemas agrícolas, economias
rurais e gestão de recursos naturais se quisermos enfrentar os múltiplos desafios que
temos atualmente e perceber todo o potencial da agricultura e alimentos para garantir
um futuro seguro e saudável para todas as pessoas e para o planeta” (FAO, 2017).
As tendências são as seguintes:
Tendência 1
Crescimento populacional, urbanização e envelhecimento - Atualmente, um maior
número de pessoas vive em cidades do que em áreas rurais e essa discrepância está
projetada para aumentar à medida que a população cresce. (…) A urbanização e o
envelhecimento terão importantes repercussões na mão-de-obra agrícola e no tecido
socioeconómico das comunidades rurais (…)
Tendência 2
Crescimento econômico global, investimento, comércio e preços dos alimentos
- FAO as projeções para a agricultura assumiram taxas moderadas de crescimento
económico de longo prazo (...); Os investimentos estão em ascensão, especialmente
na China (…); A agricultura continua a ser muito menos intensiva em termos de capital
nos países de baixo e médio rendimento (…), e os padrões de investimento “business
as usual” deixariam centenas de milhões de pessoas subnutridas até 2030 (…); O
comércio agrícola segue as tendências económicas globais (...); O comércio agrícola
expandiu-se, mas a maioria dos alimentos é fornecido internamente (…)
Tendência 3
Competição pelos recursos naturais A expansão das terras agrícolas continua a ser
o principal motor do desmatamento (...); A competição pelos recursos naturais aumenta
à medida que os países procuram alternativas de bioenergia aos combustíveis fósseis
(…); Como resultado da demanda competitiva da agricultura, indústria e cidades, as
principais bacias hidrográficas enfrentam agora escassez de água (…)
Tendência 4
Alterações climáticas Os setores de alimentos e agricultura contribuem
substancialmente para as emissões de gases de efeito estufa, mas existem formas
de mitigação (…); A mudança climática afetará todos os aspetos da produção de
alimentos (...); Sem esforços de adaptação às mudanças climáticas, a insegurança
alimentar irá provavelmente aumentar substancialmente (...); A adoção de práticas
sustentáveis pelos pequenos agricultores será crucial para os esforços de adaptação
às mudanças climáticas (…)

11

CAPITULO I : Principais problemas e desafios do desenvolvimento rural

RUSDELA - Desenvolvimento Rural Sustentável para Decisores Locais

Tendência 5
Produtividade Agrícola e Inovação O aumento de rendimentos está a diminuir,
apesar das melhorias gerais na eficiência agrícola (…); As práticas de conservação de
recursos tem ajudado a aumentar a produtividade agrícola (…); Depois um período de
estagnação, a P&D agrícola está em alta (...); A resistência dos cidadãos aos OGMs
ofusca a contribuição de outras biotecnologias (…); os Telemóveis e as escolas de
agronomia também contribuem para a inovação agrícola (…)
Tendência 6
Pragas e doenças transfronteiriças. Com a globalização, os riscos para as lavouras e
a pecuária está a aumentar (...); As doenças zoonóticas e a resistência antimicrobiana
representam uma ameaça crescente para a saúde humana (…); As mudanças climáticas e
degradação dos recursos naturais estão a modificar a dinâmica de pragas e doenças (…)
Tendência 7
Conflitos, crises e desastres naturais. Os conflitos estão a aumentar novamente
(…); os países com níveis mais elevados de fome são geralmente aqueles com mais
conflitos (…); A agricultura é afetada por uma tendência crescente no número e
intensidade de desastres naturais em todo o mundo (...); As tendências indicam que os
riscos naturais, desastres e conflitos têm maior probabilidade de coincidir no futuro (…)
Tendência 8
Pobreza, desigualdade e insegurança alimentar A agricultura é fundamental para
a redução da pobreza e da fome nas áreas rurais, mas não é mais suficiente (...);
enquanto a desigualdade global está a diminuir, a desigualdade dentro do país está
a aumentar nos países em desenvolvimento de rápido crescimento e economias de
elevado rendimento (...); A desigualdade de género na agricultura sufoca o crescimento
da produtividade e ameaça a segurança alimentar (...)
Tendência 9
Nutrição e saúde “A carga tripla” de desnutrição continua a ser uma emergência de
saúde global (...); As mudanças nos padrões alimentares estão a afetar a saúde pública
(...); Dietas saudáveis contribuem para um ambiente saudável (...); Alimentos inseguros
continuam a ser uma das principais causas de doença e morte (…)
Tendência 10
Mudança estrutural e emprego A velocidade e padrões da mudança estrutural e da
transformação agrícola diferem entre regiões (…); algumas pequenas empresas não
agrícolas podem gerar empregos se forem abordadas restrições legais e financeiras (…)
Tendência 11
Migração e agricultura. Espera-se que a pobreza, as mudanças climáticas e a
competição por recursos naturais estimulem uma migração mais desgastante (...); A
feminização da agricultura geralmente aumenta o fardo das mulheres, mas também as
oferece oportunidades
Tendência12
Mudança de sistema alimentar A produção de alimentos está a mudar junto dos
canais de retalho (…); as cadeias de valor coordenadas verticalmente e intensivas
em capital desafiam os pequenos agricultores (...); Cadeias de valor coordenadas
verticalmente têm implicações de longo prazo nos padrões alimentares, nutrição e
saúde (...); Cadeias de valor de alimentos mais longas podem ter uma pegada ecológica
maior (…); os sistemas alimentares indígenas poderiam alimentar o mundo? Não,
mas eles podem ajudar (...); os sistemas alimentares indígenas estão a influenciar o
pensamento alimentar (…)
Tendência 13
Perdas e desperdícios de alimentos Quantificar tendências na perda e no desperdício
de alimentos não é fácil (...); As causas das perdas e desperdícios de alimentos
variam muito de acordo com a região (…); Uma maior consciencialização estimulou
pedidos de atuação (...); As perdas e desperdícios de alimentos são cada vez mais
uma questão ambiental (…); Encontrar formas de reduzir as perdas alimentares é
uma ação de equilíbrio delicada (...); Reduzir o desperdício de alimentos exige mudar o
comportamento das pessoas (…)
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Tendência14
Governança para a segurança alimentar e nutricional Para a Agenda 2030, todos
os países são "países em desenvolvimento" (...); A nova estrutura de governança dos
ODS é moldada por seis características principais (…); A "boa governança" deu lugar a
tomadas de decisões mais pragmáticas e baseadas em problemas (…)
Trend 15
Desenvolvimento financeiro O cenário para o financiamento do desenvolvimento está
a mudar (...); O financiamento adequado é o eixo central do sucesso da Agenda 2030
(…); O setor público não é um grande investidor, mas seu papel pode ser catalítico (...);
Novas fontes de financiamento de investimentos estão a surgir (...)
Tabela 1. O futuro dos alimentos e da agricultura – Tendências (Fonte: FAO).

Com base nas tendências, o Relatório introduz os 10 desafios ou tarefas que nos podem
ajudar:
•
•
•
•

erradicar a fome e subnutrição,
alcançar a segurança alimentar para todos,
melhorar os meios de subsistência rurais, e
tornar a agricultura, a pesca e a silvicultura e a sua base de recursos naturais
mais resiliente, produtiva e sustentável

De acordo com a tabela em baixo, as 10 tarefas são as seguintes:
1. assegurar uma base de recursos naturais sustentáveis
2. melhoria da produtividade agrícola sustentável para atender à crescente
demanda
3. abordar a mudança climática
4. erradicar a pobreza extrema e reduzir a desigualdade
5. construir resiliência para situações de crise, desastres e conflitos prolongados
6. tornar os sistemas alimentares mais eficientes, inclusivos e resilientes
7. abordar a necessidade de uma governança nacional e internacional coerente e
eficaz
8. acabar com a fome e todas as formas de subnutrição
9. Melhorar as oportunidades de geração de rendimento nas áreas rurais e abordar
as causas profundas da migração
10. prevenir as ameaças transfronteiriças e emergentes da agricultura e do sistema
alimentar

Ensuring a
sustainable
natural
resource
base

Preventing
transboundary
and emerging
agricolture
and food
system
threats

Sustainably
improving
agricoltural
productivity
to meet
increasing
demand

Making food
systems more
efficient,
inclusive and
resilient

Eradicating
extreme
poverty and
reducing
inequality
Ending hunger
and all forms
of malnutrition
Addressing
climate
change and
intensification
of natural
hazards
Addressing
the need for
coherent and
effective
national and
international
governance

Improving
income earning
opportunities in
rural areas and
addressing the
root causes of
migration

Figure 3. The future of food and agriculture – challenges (source: FAO).
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1. Introdução
As Nações Unidas formularam em 2015 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
O objetivo do lançamento dos SDG-s foi criar um caminho para um desenvolvimento
mais sustentável em todo o mundo. Foi aceite por mais de 150 líderes mundiais, o que
significa uma grande maioria dos países em todo o mundo. (Atualmente no mundo são
195 países).
A ONU destacou: “A nossa geração é a última que pode evitar os piores efeitos da
mudança climática e a primeira geração com riqueza e conhecimento para erradicar a
pobreza. Para isso, é necessária uma liderança sem medo de todos nós”
Aprendemos com esta frase, que
• sabemos, onde está o problema,
• temos conhecimento suficiente para o resolver;
• para conseguir isso, precisamos de cooperação, compromisso, ação e sem medo.
Antes de aprofundarmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, gostaríamos
primeiro de delinear os principais marcos, que acabaram por resultar na criação
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pode fazer história, por exemplo,
descrevendo guerras e crises, mas pode também escrevê-la, desenvolvendo novos
termos, ideias, questões e as razões e o desaparecimento dos anteriores.
Na nossa época, o Desenvolvimento Sustentável é um exemplo. O termo não existiu
por muito tempo e, de repente, apareceu no final dos anos 80. Uma das ideias que
desaparecem é a possibilidade de crescimento ilimitado.

2. As origens do desenvolvimento sustentável
2.1. Relatório
Brandt:

Em 1980 existiu já uma séria preocupação sobre de que forma os países iriam entrar
no século XXI. Em 1980, uma comissão independente reuniu-se sob a presidência do
chanceler austríaco Willy Brandt.
A Comissão de Brandt começou o seu trabalho com a análise do desenvolvimento do
Mundo depois da 2º Guerra Mundial. De acordo com isto, o mundo não se desenvolveu
para a direção que muitas pessoas esperavam pois existiam ainda alguns problemas
prementes. A comissão deixou claro que o mundo não pode continuar com a abordagem
“business as usual” nas principais questões globais, como a pobreza, a divisão entre
Norte e do Sul e o armamento.
O seu objetivo foi “…organizar o mais rapidamente possível…uma reunião
internacional ao mais elevado nível…para discutir assuntos emergentes Norte
– Sul e…conseguir acordos o mais concreto possível, sobre como transformar
certos interesses mútuos em parcerias criativas, agora e a longo prazo.”
O relatório conclui que, depois de ter examinado as mudanças na economia global
e relações internacionais ao longo das últimas décadas, a comunidade mundial não
abordou corretamente assuntos básicos tais como “segurança e paz, objetivos de
desenvolvimento, o sistema monetário, proteção do ambiente, energia, e o controlo do
espaço e recursos oceânicos”.
A comissão argumenta que a economia mundial está a funcionar tão mal que está a
prejudicar todas as nações. Nas próximas duas décadas, a combinação do enorme
crescimento populacional com inflação, taxas de câmbio erráticas, protecionismo e
desemprego desafiarão a própria sobrevivência da humanidade.
Sim, as conclusões da comissão de Brandt estão corretas.
Alguns anos depois Willy Brandt formulou o principal problema de forma ainda mais
clara:
„Um novo século se aproxima e, com ele, as perspetivas de uma nova civilização. Não
poderíamos começar a estabelecer as bases para essa nova comunidade com relações
razoáveis entre todas as pessoas e nações, e construir um mundo no qual a partilha, a
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justiça, a liberdade e a paz possam prevalecer?” (Willy Brandt 1983)
É uma declaração muito clara e muito poderosa. A comissão enfatizou a questão
do interesse mútuo: A comissão decidiu provar que o "princípio do interesse
mútuo" pode ser servido, embora para alcançar uma verdadeira partilha do poder
e dos recursos do mundo, os verdadeiros motivos devem ser "solidariedade
humana". e um compromisso com a justiça social internacional”.
A comissão Brandt destacou também o desarmamento, para encontrar maneiras pelas
quais as nações possam viver pacificamente juntas. Como sabemos, a questão do
desarmamento não foi resolvida desde o final da Guerra Fria. Alguns anos se passaram,
e hoje em dia a questão do desarmamento não está explicitamente na agenda do
Desenvolvimento Sustentável.
Se estiver interessado, poderá encontrar mais informação sobre o Relatório Brandt.
Neste mesmo período, atuou também a Comissão Independente sobre Desarmamento e
Questões de Segurança (a chamada Comissão Palme), que se concentrou especialmente
na questão das consequências do armamento e da possibilidade de desarmamento.

2.2. Relatório
Brundtland: Our
Common Future

As Nações Unidas formaram a chamada Comissão Brundtland (Comissão Mundial sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento) em 1983, de forma a encontrar uma resposta para
alguns, já na altura desafios sob pressão. A comissão compilou o “Report Our Common
Future”, publicado em 1987.
A comissão recebeu o nome em homenagem a Go Brundtland, presidente da comissão,
que tinha sido ministra do Meio Ambiente da Noruega e mais tarde primeira-ministra
norueguesa. Era especializada em questões de saúde pública. O seu conhecimento e
abordagem interdisciplinar foram as principais razões pelas quais foi convidada para ser
Presidente da Comissão. Mais tarde tornou-se diretora da WHO.
A principal razão para formar esta comissão foi que as Nações Unidas perceberam o
forte declínio dos recursos naturais e humanos.
Em 1972 foi realizada uma conferência da ONU sobre o Ambiente
Humano (Estocolmo). A conferência aceitou a Declaração de Estocolmo,
que enfatizou a forte conexão entre a redução da pobreza e a proteção
ambiental. Esta iniciativa foi criada pelo primeiro-ministro indiano, Indira
Gandhi. Embora houvesse atenção às diferenças entre o “Norte rico” e
o “Sul pobre”, também ficou claro que, naquela época, tanto os países
ricos como os pobres não queriam mudar a sua prática económica básica,
baseada na ideia de crescimento contínuo.
Dez anos após a conferência de Estocolmo ficou claro que, os problemas
que estavam colocados na mesa não foram resolvidos.
O relatório Brundtland diz que, para conversação ambiental é necessário perceber:
• o desenvolvimento dos recursos humanos, na forma de redução de pobreza,
• igualdade de género e,
• redistribuição de riqueza
O relatório reconheceu os limites ambientais para o crescimento económico, existindo
tanto nas sociedades industrializadas quanto nas industrializadoras. O Relatório
Brundtland afirmava que a pobreza reduz a sustentabilidade. Uma das principais críticas
ao relatório é: não identificou os modos de produção responsáveis pela degradação do
meio ambiente. Não falava, por exemplo, dos efeitos nocivos da agricultura industrial,
da produção de roupas baratas, do crescimento contínuo de resíduos devido à água
engarrafada e à indústria de refrigerantes, etc.
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Our Common Future declara que:
O ambiente em que vivemos e as ações que realizamos para tornar a
nossa vida melhor não são possíveis de separar. Por isso, a ideia da
Comissão foi unir a questão do Desenvolvimento e a questão do Meio
Ambiente. O relatório afirmava que: "... o" ambiente "é onde moramos; e
"desenvolvimento" é o que todos nós fazemos na tentativa de melhorar a
nossa situação dentro desse ambiente. Os dois são inseparáveis. ”Assim,
a definição de Desenvolvimento Sustentável é: nossas ações estão a
atender às necessidades do tempo presente, de modo a que também as
futuras gerações sejam capazes de realizar as suas necessidades.
Não obstante, o Relatório enfatizou que nos países desenvolvidos os limites (ou
deveríamos ter) para seu crescimento económico. O principal ponto de partida do
conceito de Desenvolvimento Sustentável foi o reconhecimento das Necessidades
Humanas. De acordo com isso, as necessidades básicas dos pobres do mundo devem ter
prioridade. Para atingir esses objetivos, colocar limites ao crescimento económico e ao
consumo seria tarefa dos governos nacionais.
De acordo com isto, o Desenvolvimento Sustentável é um conceito triplo, em que:
economia, meio ambiente e sociedade são igualmente importantes.
A definição de Desenvolvimento Sustentável é: nossas ações estão servindo as
necessidades do tempo presente, sem comprometer a capacidade das gerações
futuras de atender suas próprias necessidades.
As futuras gerações serão capazes de realizar suas necessidades.
Uma das principais realizações da comissão de Bruntland foi que foi capaz de romper
com a “proteção ao meio ambiente” pura. Além disso, criou uma estrutura significativa
para os três elementos: economia, meio ambiente e sociedade.

Environment

(air, water, land, plants, animals)

Sustainability

Society

(education, health,
safety,
opportunity)

Economy

(money, jobs,
trade, business)

A interconexão entre meio ambiente, sociedade e economia

Nesta ilustração podemos ver que a Sustentabilidade acontece quando o Ambiente, a
Sociedade e a Economia estão igualmente presentes, igualmente importantes.
É desejável chegar a um modo de vida, quando no meio ambiente são sociedade e
economia incorporada. Isso forma também um tipo de hierarquia, onde o Meio Ambiente
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é mais importante que a Sociedade, e a Sociedade é mais importante que a Economia.
Em nossos sistemas atuais, a hierarquia é o contrário, a economia é mais importante do
que a sociedade e a sociedade é mais importante que o meio ambiente.

Environment
Society

Economy

Modelo incorporado de ambiente, sociedade e economia

O conceito de imersão é, na verdade, originado de um teórico econômico
do século XXI. Karl Polanyi escreveu seu livro “A Grande Transformação”
pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial, já como uma resposta
sobre a supremacia da economia de mercado. Ele afirmou que a economia
de mercado trabalha com economia no primeiro objetivo. No longo prazo,
isso tem como conseqüência que o interesse e a atividade econômica
“consomem” a sociedade. Ele argumentou que a economia não é possível
sem as pessoas, portanto, também não é possível (finalmente) que a
economia possa manter sua prioridade acima da sociedade e do meio
ambiente. Portanto, a economia deve ser incorporada na sociedade, e
não a outra ao redor. Ele também investigou as formas mais favoráveis
de atividade econômica. Ele mostrou que as formas, baseadas na
reciprocidade e na troca, eram formas duráveis. Suas descobertas foram
valorizadas pelos importantes economistas do nosso tempo também.
Foi republicado em 2001 e Stiglitz, o economista, cujo trabalho se
desenvolveu na direção de críticas fundadas à economia de mercado. Os
colaboradores desta nova edição afirmaram que existem “livros que se
recusam a ir embora”.
Stiglitz e Fred Block escreveram uma introdução de ensino à nova
publicação. “Há uma boa explicação para essa durabilidade. A Grande
Transformação fornece a crítica mais poderosa já produzida do liberalismo
de mercado - a crença de que tanto as sociedades nacionais quanto a
economia global podem e devem ser organizadas por meio de mercados
auto-reguladores. Desde os anos 1980, e particularmente com o fim da
Guerra Fria no início dos anos 90, essa doutrina do liberalismo de mercado
- sob os rótulos do Thatcherismo, Reaganismo, neoliberalismo e "Consenso
de Washington" - passou a dominar a política global. escreve bloco.
Se você está interessado neste tópico excitante, você pode ler este artigo
Você também pode encontrar online uma versão em pdf grátis do livro, aqui:
Teoricamente muitos concordam com esse conceito, mas ainda é quase impossível
encontrar um exemplo, quando os três princípios seriam realizados igualmente por um
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país e até mesmo por uma única iniciativa. Além disso, a maioria dos países (e empresas)
coloca em primeiro lugar o lado econômico. Ao fazer isso, os outros dois elementos estão
se machucando. Então, podemos concluir, o Teoricamente muitos concordam com esse
conceito, mas ainda é quase impossível encontrar um exemplo, quando os três princípios
seriam realizados igualmente por um país e até mesmo por uma única iniciativa. Além
disso, a maioria dos países (e empresas) coloca em primeiro lugar o lado econômico. Ao
fazer isso, os outros dois elementos estão se machucando. Então, podemos concluir.

1 BBC News, 18 January 2016: Oxfam says,
wealth of the richest 1 % equals to other 99 %

O mundo ainda é extremamente desigual, com os 1% mais ricos da
população mundial com 40% da riqueza mundial e os 50% mais pobres
com cerca de 1%.
Dados recentes recentes mostram uma imagem ainda mais triste. De
acordo com um relatório da Oxfam de 2016, as 62 pessoas mais ricas do
mundo possuem mais do que os outros 50% da população mundial. Esta
é uma tendência preocupante, pois de acordo com o mesmo relatório em
2010 foram 388 pessoas com a mesma quantidade de riqueza¹.
É importante tirar o foco da prioridade econômica unilateral. Embora, por exemplo,
nos últimos anos tenha sido investido cada vez mais capital na produção e consumo de
energia renovável, esse fato não alterou a diferença existente no nível de consumo. De
acordo com isso, os 20% da população mundial utilizam os 80% dos recursos naturais.
Também em relação à igualdade social, ela não mudou para melhor, mas piorou, as
diferenças entre pessoas com renda diferente não diminuíram.
Como os pobres do mundo geralmente vivem em ambientes rurais, é importante
mencionar que a pobreza rural também está ligada à propriedade da terra. Enquanto a
maioria dos pobres vive em ambientes rurais, eles não possuem terras.
A questão da propriedade da terra está ligada à capacidade de produção de alimentos
em pequena escala, à capacidade de usar práticas agroecológicas e a comunidades
rurais saudáveis..
Depois de publicar o Brundtland Report, foi um longo caminho, antes de chegarmos aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aqui nós damos uma breve visão geral dos
principais acontecimentos internacionais.
Launching the Millenium
Campaign of the United Nations
1/1/2002
The world Summit - UN (report:
Kofi Anan: in Larger Freedom)
1/1/2005

Brandt
Commission
1/1/1980

Launching the Millenium
Development Goals
1/1/2008
Rio Conference
on Sustainable Development
1/1/2012

The establishment of the Brutland Co
1/1/1983
Earth Summit, Rio De Janeiro
1/1/1992
Palme
Commission
1/1/1980
1980

1984

Report on Our Common
Future, the Bruntland
1/1/1987
1988

1992

1996

Launching
the Sustainable
Development Goals
1/1/2016

The Millenium Summit of
the United Nations
1/1/2000
2000

2004

2008

2012

2016

Today
Timeline of Sustainable Development © Butterfly Development
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2.3. Earth Summit:

Vinte anos antes da conferência do Rio (2012) em 1992, houve outra cúpula no Rio
de Janeiro. Seu nome abreviado foi a Earth Summit, outra conferência da ONU. Sua
principal mensagem foi que a transformação de nosso comportamento e atitude é
absolutamente necessária para alcançar as mudanças necessárias.
Em 1992, a Earth Summit concentrou-se principalmente no Meio Ambiente e no
Desenvolvimento. Durante esta conferência é formulada a Agenda 21, e delineou 27
princípios não vinculantes para o desenvolvimento global. Sobre as emissões de dióxido
de carbono há uma declaração obrigatória separada aceita.
The main aim of the conference was to define ways of pursuit of economic development
in ways that would protect the Earth’s environment and resources.
The Earth Summit accepted the Agenda 21, which stresses the responsibilities of
individual States concerning the following issues:
• Os seres humanos estão no centro das preocupações para o desenvolvimento
sustentável. Eles têm direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com a
natureza;
• É importante evitar a degradação ambiental quando houver ameaças de danos
sérios ou irreversíveis;
• Que os Estados têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos, mas
os Estados não têm o dano certo ao meio ambiente de outros Estados;
• Que a erradicação da pobreza e a redução das disparidades nos padrões de vida
em todo o mundo são “indispensáveis” para o desenvolvimento sustentável;
• Que a participação plena das mulheres é essencial para alcançar o
desenvolvimento sustentável; e
• Que os países desenvolvidos reconheçam a responsabilidade que assumem
na busca internacional do desenvolvimento sustentável, tendo em vista as
pressões que suas sociedades exercem sobre o meio ambiente global e sobre as
tecnologias e recursos financeiros que comandam..
Resultados da Earth Summit:
• Os padrões de produção - particularmente a produção de componentes tóxicos,
como o chumbo na gasolina ou o lixo venenoso - serão investigados de maneira
sistemática pela ONU e pelos governos;
• Fontes alternativas de energia estão sendo procuradas para substituir o uso de
combustíveis fósseis que estão ligados à mudança climática global;
• A nova confiança nos sistemas de transporte público está sendo enfatizada,
a fim de reduzir as emissões veiculares, o congestionamento nas cidades e os
problemas de saúde causados pelo ar poluído e pela poluição;
• Há muito mais consciência e preocupação com a crescente escassez de água.
Acompanhamento da Earth Summit:
A ONU decidiu que a implementação da Agenda 21 deve ser monitorada. Cada setor
especificamente, ou seja, questões relacionadas à saúde, assentamentos humanos,
água doce, agricultura, produtos químicos tóxicos, etc.

2.4. Rio Summit:
HINTS:
Na seção de fundo você
pode ler os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio
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Em 2012 foi realizada a chamada Rio Summit, uma ONU no Rio de Janeiro, Brasil. A
Cúpula do Rio decidiu a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que
acompanharão os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio depois de 2015.
Os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (MDG):
1. To eradicate extreme poverty and hunger
2. To achieve universal primary education
3. To promote gender equality and empower women
4. To reduce child mortality
5. To improve maternal health
6. To combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases
7. To ensure environmental sustainability
8. To develop a global partnership for development
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O Rio Summit também foi muito importante, pois formulou pela primeira vez diretrizes
sobre economia verde e políticas de economia verde.

HINTS:
Sobre a economia
verde, você pode ler
mais detalhadamente
neste capítulo. Aqui nós
mencionamos porque sua
primeira aparição.

Economia verde significa que uma economia tem que ser
• verde
• eficiente
• justo
É uma economia que possibilita a transição para uma economia de baixo carbono,
eficiente em termos de recursos e socialmente inclusiva. Visa a valorização direta
do capital natural e dos serviços ecológicos. O conceito de economia verde foi
adaptado pela ONU.
A ONU também compilou um documento intitulado: Economia Verde e Produtos
do Conhecimento. Ele resume possíveis práticas verdes e sustentáveis em
diferentes setores.
READ THE PDF

3. Os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável:
As Nações Unidas formularam em 2015 a Agenda para “Transformar o nosso mundo: a
Agenda 2030 rumo ao desenvolvimento sustentável”. Esta resolução é a sucessora dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, formulados no início do século XXI..
Nesta seção, primeiro listamos todos os SDGs. Depois disso, investigaremos
cada meta separadamente. Vamos dar uma descrição simples dos objetivos e
também forneceremos alguns dados básicos.
Ainda assim, o mais importante é que buscamos em nós mesmos, em nossa
comunidade, quão relevante cada SDG é para nós. Portanto, fornecemos alguns
exercícios simples após o SDG

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDG):
Meta 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas em todos os lugares
Meta 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhorar a
nutrição e promover a agricultura sustentável
Meta 3. Garantir vidas saudáveis e promover bem-estar para todos em todas as
idades
Objectivo 4. Garantir uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e capacitar todas as mulheres e
meninas
Meta 6. Garantir disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento
para todos
Meta 7. Garantir o acesso a energia acessível, confiável, sustentável e moderna
para todos
Meta 8. Promover um crescimento econômico sustentado, inclusivo e
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos
Meta 9. Construir uma infra-estrutura resiliente, promover a industrialização
inclusiva e sustentável e promover a inovação
Meta 10. Reduzir a desigualdade dentro e entre os paísesMeta 11. Tornar
cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
Meta 12. Garantir padrões sustentáveis de consumo e produção
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Meta 13. Tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus
impactos
Meta 14. Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos
marinhos para o desenvolvimento sustentável
Meta 15. Proteger, restaurar e promover o uso sustentável de ecossistemas
terrestres, manejar florestas de forma sustentável, combater a desertificação e
deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade
Meta 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar acesso à justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
Meta 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a Parceria Global
para o Desenvolvimento Sustentável
O objetivo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é mudar os problemas
mais básicos antes de 2030. Aqui vamos dar uma visão geral de cada objetivo.

HINTS:
Se você tiver interesse em
mais detalhes sobre os ODS,
acesse o site, e encontre
informações mais detalhadas
sobre os objetivos e o estado
atual da realização.
Ao estudá-los, você terá os problemas básicos e as instruções para solucioná-los.
Também achamos que isso lhe dará inspiração em suas ações locais.
Abaixo, vamos passar por cada meta, e damos a você também alguns exercícios, para
que você possa relacioná-los diretamente à sua situação de vida.
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em detalhe:
1 – Acabar com a pobreza em todas as formas em todos os lugares:
A linha da pobreza é de 1.90 $ por dia. No início do século 21 mais de 760
milhões de pessoas da população, este número foi em 1999 1,7 bilhões de
pessoas, portanto, há diminuição, devido a medidas de proteção social nos países
em desenvolvimento. A África ainda é um elo perdido. As crianças correm o maior
risco: Globalmente diariamente, 18000 crianças morrem de causas relacionadas
com a pobreza.
A redução do risco de desastre também é essencial para o desenvolvimento
sustentável. Os riscos de desastre também são mais altos nos países em
desenvolvimento.
Na Europa também conhecemos a pobreza, embora geralmente em formas menos
extremas. Ainda na Europa existem alguns países onde a pobreza extrema está
presente, principalmente em regiões desfavorecidas, a população rural é afetada. Na
Europa Centro-Oriental, a população cigana rural vive frequentemente em extrema
pobreza.
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Pense no seguinte:
té que ponto esta questão
é importante na sua região /
país? A comida orgânica está
disponível? Existe demanda por
alimentos orgânicos? Existem
produtores suficientes para
atender a demanda?
Pense no seguinte:
Até que ponto as questões
de água / solo poluído são
importantes em seu país /
região?
O que você acha, quais são
as melhores maneiras para
as comunidades obterem
informações sobre poluição?
Essas informações estão
facilmente disponíveis? Há
alguma ação comunitária no seu
bairro para redução de poluição?
Você é um membro deles? Como
você poderia participar??
Pense no seguinte:
Como isso é no seu país?
O teste de Pisa investiga
regularmente as habilidades
reais das crianças. Quais são
os resultados do seu país?
Como esses resultados estão
conectados à realização dos
ODS? Que conexão você vê?
Pense no seguinte:
Nos países europeus, a igualdade
de gênero é garantida por lei.
Sabemos que igualdade perante a
lei não significa necessariamente
igualdade na realidade.
Como a igualdade de gênero é
realizada em seu país / na sua
região?
O que você experimenta / opinião:
diferentes formas de violência
contra as mulheres como elas
estão presentes em seu país /
região / ambiente.
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2 – Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição
e promover a agricultura sustentável:
Essa meta compromete o acesso universal a alimentos seguros, nutritivos e
suficientes em todas as épocas do ano. Globalmente, há uma boa mudança. A
prevalência da fome diminuiu de 15% de 2000 a 2002 para 11%, de acordo
com os números de 2014-2016. No entanto, mais de 790 milhões de pessoas
no mundo ainda não têm acesso regular a quantidades adequadas de energia
dietética. Se as tendências atuais continuarem, a meta de fome zero será
largamente perdida até 2030. 2014, quase 1 em cada 4 crianças com menos
de 5 anos de idade, um total estimado de 159 milhões de crianças, tiveram
crescimento atrofiado.Acabar com a fome e a desnutrição depende de sistemas
sustentáveis de produção de alimentos e práticas agrícolas resilientes. Uma
das metas do Objetivo 2 é corrigir e prevenir distorções nos mercados agrícolas
mundiais, incluindo a eliminação de todas as formas de subsídios agrícolas
à exportação. Esses subsídios encobrem os sinais do mercado, reduzem a
competitividade e podem levar a danos ambientais e à distribuição desigual de
benefícios..
A concretização deste objectivo resultará em que a agricultura industrial será menos
popular e também que os produtos da agricultura biológica estarão mais disponíveis e
menos dispendiosos para os consumidores.
3 – Garantir vidas saudáveis e promover o bem-estar para todos em todas as
idades:
Condições ambientais insalubres aumentam o risco de doenças não
transmissíveis e infecciosas, o que se reflete na forte natureza integrada dos
Objetivos. Em 2012, estima-se que 889.000 pessoas morreram de doenças
infecciosas causadas principalmente pela contaminação fecal da água e do solo
e por instalações inadequadas de lavagem das mãos e práticas resultantes de
serviços de saneamento pobres ou inexistentes. Em 2012, a poluição do ar
ambiente e residencial resultou em cerca de 6,5 milhões de mortes.
A alimentação saudável, produzida de acordo com os princípios da economia verde,
também contribui para a manutenção da saúde e prevenção de doenças modernas..
4 – Garantir uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos:
Apesar do progresso, o mundo não conseguiu alcançar o Objetivo de
Desenvolvimento do Milênio de alcançar a educação primária universal até 2015.
Em 2013, o último ano para o qual existem dados disponíveis, 59 milhões de
crianças em idade escolar primária estavam fora da escola.
No final da escola primária, as crianças devem ser capazes de ler e escrever
e compreender e usar conceitos básicos em matemática, o que ainda está em
grande número faltando

5 – Alcançar a igualdade de gênero e capacitar todas as mulheres e meninas:
A igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres avançaram nas
últimas décadas. No entanto, a igualdade de gênero continua sendo um desafio
para os países do mundo e a falta de tal igualdade é um grande obstáculo ao
desenvolvimento sustentável. Assegurar os direitos das mulheres através de quadros
legais é um primeiro passo na abordagem da discriminação contra eles. A partir
de 2014, 143 países garantiram a igualdade entre homens e mulheres em suas
constituições; outros 52 países ainda têm que fazer este importante compromisso.
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Pense no seguinte:
na sua região / país as pessoas
às vezes sofrem escassez
de água? A agricultura, por
exemplo, experimenta a falta de
água de irrigação?

2 http://www.bbc.com/news/world-42982959

6 - Garantir disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento para
todos:
Issues relating to drinking water, sanitation and hygiene are the very core of
sustainable development, they ensure the quality and sustainability of water
resources worldwide.
Globally in 2015 4.9 billion people had an improved sanitation system, but 2.4
billion people did not.
It is about having enough drinking water, and also fresh water. Effective water
and sanitation management also depends on the participation of stakeholders.
The availability of water causes problem for some developed countries as well.²

Exercício: Quais são as formas de reduzir o consumo de água
doce?
A descrição mais detalhada deste exercício você pode encontrar na seção Exercício:

• Faça um brainstorming em seu grupo, como você poderia usar menos água fresca
nos lares? Quais poderiam ser as soluções que os indivíduos podem realizar e
soluções que podem ser realizadas a nível municipal?
• Como você poderia usar menos água para a agricultura?
• Como o consumo de água está ligado ao desperdício de alimentos?
• O que você faria se, por exemplo, uma semana, você não estaria em condições de
lavar o vaso sanitário? Quais ações você poderia fazer?

3 https://www.nytimes.com/2017/12/27/travel/
water-crisis-cape-town-travelers.html

Você sabia que entre as 11 grandes cidades, que provavelmente terão escassez de água
em um futuro próximo, estão Miami, Moscou e Londres também?
Você sabia que a cidade do Cabo já tem em 2017 uma grave escassez de água? Você
pode imaginar não lavar seu banheiro?³ Isso já está acontecendo.

7 Garantir o acesso a energia acessível, confiável, sustentável e moderna para
todos:
A proporção da população global com acesso à eletricidade aumentou de forma
constante, de 79% em 2000 para 85% em 2012. Ainda assim, 1,1 bilhão de
pessoas estão sem eletricidade.
O objetivo é usar cada vez mais energia renovável e, ao mesmo tempo, usar
menos energia para fins industriais. A participação da energia renovável (derivada
de energia hidrelétrica, biocombustíveis sólidos e líquidos, eólica, solar, biogás,
geotérmica, recursos marinhos e resíduos) no consumo total final de energia
aumentou lentamente de 17,4% em 2000 para 18,1% em 2012
A intensidade energética, calculada dividindo a oferta total de energia primária
pelo PIB, revela quanta energia é usada para produzir uma unidade de produção
econômica. Globalmente, a intensidade energética diminuiu 1,7% por ano de
2010 a 2012. Ainda assim, o progresso atual é de apenas dois terços do ritmo
necessário para dobrar a taxa global de melhoria na eficiência energética..

Exercicio:
• Como você pode reduzir o uso de sua própria energia? Faça um brainstorm sobre
isso em sua casa ou em um pequeno grupo?
• Como você pode calcular suas economias em um ano? O que você poderia fazer
com suas economias?
• Quanta energia você poderia economizar, se você fizer uma “promessa da
comunidade” com cerca de 20 pessoas da sua vila / cidade?

24

CAPITULO II : Desenvolvimento sustentável

RUSDELA - Desenvolvimento Rural Sustentável para Decisores Locais

8 – Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos:
O crescimento econômico sustentado e inclusivo é necessário para alcançar o
desenvolvimento sustentável. A taxa de crescimento anual global do PIB real per
capita aumentou 1,3% em 2014, um abrandamento significativo em comparação
com 2010 (crescimento de 2,8%) e 2000 (crescimento de 3,0%). As regiões
em desenvolvimento cresceram muito mais rapidamente que as regiões
desenvolvidas, com taxas de crescimento anuais em 2014 de 3,1%.
A produtividade do trabalho (medida pelo PIB por trabalhador) estimula o
crescimento econômico. O crescimento da produtividade do trabalho nas
regiões em desenvolvimento ultrapassou de longe o das regiões desenvolvidas,
especialmente na Ásia.
A taxa de desemprego global situou-se em 6.1 por cento em 2015, abaixo
do pico de 6.6 por cento em 2009, principalmente devido a um declínio no
desemprego nas regiões desenvolvidas. Globalmente, as mulheres e os jovens
(com idades entre os 15 e os 24 anos) são mais propensos a enfrentar o
desemprego do que os homens e adultos com idade igual ou superior a 25 anos.
Embora o número de crianças envolvidas em trabalho infantil tenha diminuído
globalmente em um terço entre 2000 e 2012 (de 246 milhões para 168
milhões), mais da metade das crianças trabalhadoras em 2012 (85 milhões)
estavam envolvidas em formas perigosas de trabalho.

Exercicio:
• Lembre-se do que você leu antes. O desenvolvimento sustentável pode realmente
ser baseado em crescimento econômico contínuo?
• Faça uma sessão de brainstorming: faça uma avaliação de seus hábitos pessoais
ou dos hábitos de sua casa, quais deles são baseados no comportamento da
sociedade de consumo e quais são mais sustentáveis.?

9 – Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização
inclusiva e sustentável e promover a inovação:
Infra-estrutura fornece os sistemas físicos básicos e estruturas essenciais
para a operação de uma sociedade ou empresa. A industrialização impulsiona
o crescimento econômico, cria oportunidades de emprego e, assim, reduz a
pobreza de renda. A inovação avança as capacidades tecnológicas dos setores
industriais e estimula o desenvolvimento de novas habilidades.
Em 2014, 45% de todos os passageiros aéreos foram originários de regiões em
desenvolvimento; 55% originaram-se de regiões desenvolvidas.
A fabricação é uma fundação de desenvolvimento econômico, emprego e
estabilidade social. Em 2015, a participação do valor de fabricação adicionado
em termos de PIB das regiões desenvolvidas foi estimada em 13%. Nos países
em desenvolvimento, as indústrias de pequena escala representaram entre 15%
e 20% do valor agregado e entre 25% e 30% do total do emprego industrial
em 2015. À medida que a estrutura das economias mundiais se desloca para
indústrias menos intensivas em energia e os países implementam políticas
para melhorar a eficiência energética, quase todas as regiões mostraram uma
redução na intensidade de carbono do PIB. A inovação e a criação de indústrias
novas e mais sustentáveis são estimuladas por investimentos em pesquisa e
desenvolvimento. Os serviços de telefonia celular se espalharam rapidamente
pelo mundo, permitindo que pessoas em áreas anteriormente desconectadas
se unissem à sociedade global da informação. Em 2015, a porcentagem da
população que vive em áreas cobertas por redes de banda larga móvel era de
69% no mundo. Nas áreas rurais, a participação foi de apenas 29%.
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Exercicio:
• Até que ponto a sua região está presente em pequena escala?
• Você tem alguma ideia de como aumentar a proporção de empregos de pequena
escala na sua região? Existem maneiras de como você pode contribuir para isso?

10 – Reduzir a desigualdade dentro e entre os países:
Esta meta exige a redução das desigualdades de renda, bem como aquelas
baseadas em idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião ou status
econômico ou outro dentro de um país. O objetivo também aborda as
desigualdades entre os países, incluindo as relacionadas à representação,
migração e assistência ao desenvolvimento. Procura assegurar que o crescimento
da renda entre os 40% mais pobres da população em todos os países seja mais
rápido do que a média nacional.
O tratamento preferencial para os países em desenvolvimento e os países menos
desenvolvidos no comércio pode ajudar a reduzir as desigualdades criando mais
oportunidades de exportação.
Além de combater as desigualdades globais, essa meta também é sobre a desigualdade
dentro dos paíse.

Exercicio:
• Quem é o grupo mais pobre do seu país / região?
• Você sabe sobre quaisquer planos / iniciativas de redução da pobreza, que sejam
ao mesmo tempo servindo ao desenvolvimento sustentável também??

11 – Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis:
Mais da metade da população mundial vive nas cidades. Apesar dos inúmeros
desafios de planejamento, as cidades bem administradas e outros assentamentos
humanos podem ser incubadoras de inovação e engenhosidade e impulsionadores
fundamentais do desenvolvimento sustentável. No entanto, à medida que mais
pessoas migram para as cidades em busca de uma vida melhor e as populações
urbanas crescem, as questões habitacionais se intensificam. Já em 2014, 30 por
cento da população urbana vivia em condições de favela.
Da mesma forma, o gerenciamento de resíduos sólidos é frequentemente
problemático em áreas densamente povoadas. De fato, em muitas regiões em
desenvolvimento, menos da metade dos resíduos sólidos é descartada com
segurança. Como a geração per capita de resíduos continua aumentando, a
coleta e o descarte seguro de resíduos sólidos continuarão exigindo atenção
séria. A poluição do ar urbano também desafiou as cidades ao redor do mundo,
causando doenças e milhões de mortes prematuras anualmente.
A busca pelo desenvolvimento urbano sustentável e coordenado começa com
políticas nacionais e planos de desenvolvimento regional.
Este é o ponto das Comunidades Sustentáveis. No conceito de Comunidades
Sustentáveis, todas as questões podem ser conectadas. Sabemos que, no nível das
grandes cidades, as pessoas têm menos possibilidade de influenciar diretamente suas
comunidades do que nas aldeias, cidades e comunidades menores. Existem maneiras de
transformar sua aldeia / cidade em uma comunidade sustentável?
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Exercicio:
• Faça um brainstorming dentro de sua comunidade. Quais seriam os atos
mais importantes para criar em sua comunidade um modo de consumo mais
sustentável?
• Durante sua sessão de brainstorming, você certamente criou uma longa lista.
• Você pode decidir criar um grupo de ação informal para realizar alguns desses
objetivos. Reduções de desperdício e consumo são geralmente mais fáceis de
perceber. Idéias inspiradoras que você pode encontrar também na internet, mas é
claro que você pode perguntar por aí.

12 – Garantir padrões sustentáveis de consumo e produção:
O crescimento e o desenvolvimento sustentáveis exigem a minimização dos
recursos naturais e dos materiais tóxicos utilizados e dos resíduos e poluentes
gerados durante todo o processo de produção e consumo.
Duas medidas, pegada de material e consumo de material doméstico, fornecem
uma contabilidade da extração e uso de material global, bem como fluxos
ou consumo de materiais nos países. Em 2010, a pegada material total nas
regiões desenvolvidas foi significativamente maior do que nas regiões em
desenvolvimento, 23,6 kg por unidade do PIB versus 14,5 kg por unidade do
PIB, respectivamente. O consumo interno de material nas regiões desenvolvidas
diminuiu ligeiramente, de 17,5 toneladas per capita em 2000 para 15,3
toneladas per capita em 2010. Continua significativamente acima do valor para
as regiões em desenvolvimento, que ficou em 8,9 toneladas per capita em 2010.

Exercicio:
• Faça uma avaliação: você sabe, entre as coisas que consome, quais materiais
tóxicos estão presentes? Em seus produtos químicos domésticos? Na sua
comida, por exemplo?
• Que escolhas você tem para mudar isso?

13 – Tomar ações urgentes para combater as mudanças climáticas e seus
impactos:
As mudanças climáticas representam a maior ameaça ao desenvolvimento,
e seus impactos generalizados e sem precedentes sobrecarregam
desproporcionalmente os mais pobres e mais vulneráveis.
A natureza global da mudança climática exige uma ampla cooperação
internacional na construção de resiliência e capacidade de adaptação a seus
efeitos adversos, desenvolvendo caminhos sustentáveis de baixo carbono para
o futuro e acelerando a redução das emissões globais de gases de efeito estufa.
Em 22 de abril de 2016, 175 Estados-Membros assinaram o Acordo de Paris ao
abrigo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas.
O novo acordo visa reduzir o ritmo das mudanças climáticas e acelerar e
intensificar as ações e investimentos necessários para um futuro sustentável de
baixo carbono.
À medida que as partes ampliam as ações de mudança climática, será necessária
cooperação aprimorada, capacitação e acesso a apoio financeiro e técnico para
ajudar muitos países a realizar suas prioridades, incluindo aquelas identificadas
em contribuições nacionais determinadas e planos nacionais de adaptação.
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Exercicio:
• Como o seu país / região é afetado pelas mudanças climáticas? Você se lembra
como foi 20 ou 30 anos atrás?
• Como as mudanças relacionadas à última grande notícia sobre o clima estão
relacionadas a você? (Por exemplo, o verão quente extraordinário na Austrália e o
inverno extraordinário nos Estados Unidos em 2017)
• Você também pode criar um arquivo de “histórias contadas” sobre a mudança
climática em sua comunidade, perguntando às pessoas mais velhas sobre suas
memórias. É divertido, é aprendizado e você também pode criar um blog a partir
do material coletado. Isso pode ser um bom começo para outras atividades
comuns.
• Está na sua comunidade muito ar condicionado é usado? Como você pode reduzir
o uso dele??

14 – Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos
marinhos para o desenvolvimento sustentável:
Os oceanos, juntamente com os recursos costeiros e marinhos, desempenham
um papel essencial no bem-estar humano e no desenvolvimento social e
econômico em todo o mundo. Eles são particularmente cruciais para as pessoas
que vivem em comunidades costeiras, que representaram 37% da população
global em 2010. Os oceanos fornecem meios de subsistência e benefícios
turísticos, bem como subsistência e renda. Eles também ajudam a regular o
ecossistema global, absorvendo calor e dióxido de carbono da atmosfera e
protegendo as áreas costeiras de enchentes e erosão.
A poluição da terra e dos mares é uma ameaça em muitas regiões costeiras.
Desde o início da revolução industrial, o oceano absorveu cerca de um terço do
dióxido de carbono liberado pelas atividades humanas, mitigando assim o impacto
total das mudanças climáticas. No entanto, isso tem um preço ecológico alto, pois
o dióxido de carbono dissolvido na água do mar reduz o nível de pH dos oceanos,
aumentando a acidez e alterando o balanço de carbonato biogeoquímico.
As pescas contribuem significativamente para a segurança alimentar global,
os meios de subsistência e a economia. No entanto, se não for gerida de forma
sustentável, a pesca pode danificar os habitats de peixes.

Exercicio:
Coletar alguns exemplos (você também pode usar a internet) de como os países ou
assentamentos, que não estão no oceano e no mar, estão contribuindo para a poluição
dos mares e oceanos. (Você pode usar a Internet. Pense, por exemplo, em "ilhas de lixo
flutuantes de plástico e flutuantes".

15 Proteger, restaurar e promover o uso sustentável de ecossistemas
terrestres, manejar florestas de forma sustentável, combater a
desertificação e deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de
biodiversidade.:
Este Objetivo se concentra especificamente no manejo sustentável de
florestas, na restauração de terras degradadas e no combate com sucesso à
desertificação, reduzindo os habitats naturais degradados e acabando com a
perda de biodiversidade.
Entre 1990 e 2015, a área florestal mundial diminuiu de 31,7% do total da
massa terrestre do mundo para 30,7%. A perda líquida global de área florestal
diminuiu de 7,3 milhões de hectares por ano na década de 1990 para 3,3
milhões de hectares por ano durante o período de 2010 a 2015.
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Áreas protegidas foram estabelecidas e identificadas como áreas-chave de
biodiversidade. Em 2014, 15,2% dos ambientes terrestres e de água doce
do mundo estavam cobertos por áreas protegidas. Interromper a perda de
biodiversidade chega em um momento crítico, já que muitas espécies de anfíbios,
aves e mamíferos estão deslizando em direção à extinção. Desde 1999, pelo
menos 7.000 espécies de animais e plantas foram detectadas no comércio ilegal,
e a lista de espécies sob proteção internacional continua a crescer..

Exercicio:

4 http://www.independent.co.uk/news/world/
asia/india-plant-66-million-trees-12-hoursenvironment-campaign-madhya-pradesh-globalwarming-climate-a7820416.html
5 https://www.thebetterindia.com/109828/10common-people-individual-effort-tree-plantation/

• Você tem alguma ideia de como plantar árvores em seu ambiente? (Na sua
aldeia, ao longo das estradas?) O que você prefere plantar? Árvores frutíferas ou
qualquer outro tipo de árvore? Como você pode encontrar outras pessoas para
ajudá-lo? Como você poderia cuidar das árvores recém-plantadas? Quão realista
você acha isso?
• Você sabe que a Índia, por exemplo, decidiu plantar 66 milhões de árvores em
2017?⁴.
• Você sabia que, antes dessa iniciativa nacional de plantio de árvores, havia
muitas iniciativas cívicas na Índia?⁵
• Você conhece algum exemplo europeu?
• Você conhece as regiões (microrregiões) do seu país que antes eram florestas e
agora são terras áridas?
• Você ouviu falar sobre as “florestas comestíveis”? Como você gosta da ideia?

16 – Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar acesso à justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.:
Paz, justiça e instituições efetivas, responsáveis e inclusivas estão no centro do
desenvolvimento sustentável. Muitos países ainda enfrentam conflitos armados
prolongados e violência. Estima-se que o número mundial de vítimas de homicídio
doloso esteja entre 4,6 e 6,8 por 100.000 pessoas em 2014. A taxa nos países
em desenvolvimento foi o dobro da dos países desenvolvidos e aumentou nos
países menos desenvolvidos. Várias formas de violência contra as crianças são
generalizadas, incluindo a disciplina que depende do castigo físico e da agressão
psicológica. A violência sexual é uma das mais perturbadoras das violações
dos direitos das crianças. No entanto, a subnotificação e a falta de dados
comparáveis limitam a compreensão da extensão total do problema.
Globalmente, a proporção de pessoas detidas sem condenação diminuiu
ligeiramente. Registrar crianças no nascimento é um primeiro passo para garantir
o reconhecimento perante a lei e salvaguardar os direitos individuais e o acesso
à justiça. Apesar do progresso recente, os nascimentos de mais de 1 em cada 4
crianças com menos de 5 anos em todo o mundo não foram registrados.
Esforços estão em andamento para tornar as instituições nacionais e
internacionais mais eficazes, inclusivas e transparentes.
A liberdade de imprensa está intimamente ligada ao acesso à informação e à
proteção dos direitos humanos, mas a tendência nesse sentido é desanimadora.
A proporção de países com instituições nacionais de direitos humanos duplicou
nos últimos 15 anos, atingindo 35,5% no final de 2015.
democracia local e nacional também pode estar intimamente ligada ao Desenvolvimento
Sustentável.
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Exercicio:
• Você tem alguma idéia de como a tomada de decisões em sua comunidade
favorece ou não as práticas de Desenvolvimento Sustentável?
• Você tem alguma idéia de como influenciar a governança local nessa direção??

HINTS:
Se você estiver interessado
em aprender sobre os
métodos de desenvolvimento
da comunidade, por favor, vá
para a parte METODOLOGIA
deste kit de ferramentas..

17 – ortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para
o desenvolvimento sustentável:
Atingir as metas ambiciosas da Agenda 2030 exige uma parceria global
revitalizada e reforçada que reúna os governos, a sociedade civil, o setor
privado, o sistema das Nações Unidas e outros atores e mobilize todos os
recursos disponíveis. Aumentar o apoio aos países em desenvolvimento, em
particular os países menos desenvolvidos e os pequenos Estados insulares em
desenvolvimento, é fundamental para um progresso equitativo para todos.
Isso significa apoio em finanças; tecnologia da informação e Comunicação;
capacitação; comércio; sistemas de dados, monitoramento e responsabilização.
Parceria e cooperação são muito importantes para a realização do desenvolvimento
sustentável. Parcerias globais e nacionais são muito importantes, mas também são
importantes as parcerias baseadas no envolvimento da comunidade. A verdadeira
parceria é aprender, compartilhar, inspirar, trocar.

Exercicio:
• Pense: que tipo ou parceria seria útil para sua comunidade?
• Com quem você começaria a trocar?

Exercicio:
Forme pequenos grupos e veja os 17 SDGs. Discutam entre si e decidam quais são os
cinco ODS mais relevantes do seu município?
Você sabe em seu município, existem programas / ações relacionadas a SDG-es? Se sim,
quais?
Em que área você poderia iniciar uma atividade de pequena escala?
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4. Ecossistema:

HINTS:
Se está interessado
em saber mais sobre o
ecossistema, por favor, vá
à secção background, e
consulte a seção Avaliação
Ecossistémica do Milénio.

O ecossistema é um termo que também está intimamente ligado ao Desenvolvimento
Sustentável, questões rurais e Segurança Alimentar, portanto, daremos uma visão geral
mais detalhada sobre esse assunto.
Ecossistema é “um Sistema completo, ... incluindo não só o organismo-complexo, mas
também todo o complexo dos fatores físicos que formam aquilo que chamamos de
ambiente.” Os ecossistemas não têm fronteiras fixas; em vez disso, seus parâmetros
são definidos para a questão científica, de gerenciamento ou de política que está sendo
examinada. Dependendo do propósito da análise, um único lago, uma bacia hidrográfica
ou uma região inteira poderia ser considerada um ecossistema.
O termo "ecossistema" foi inventado pelo ecologista britânico Arthur Transley, em 1935.
O motivo da criação deste novo termo foi a sua intenção de chamar a atenção para a
importância das transferências de materiais entre organismos e o seu ambiente. Todo o
sistema de comunidades de plantas, animais, fungos e micro-organismos e o ambiente
não-vivo estão a interagir como uma unidade ecológica.
Ligado ao ecossistema, surgiu também um termo bastante novo, que chamamos de
serviços ecossistémicos. Com este termo, os especialistas ambientais queriam chamar a
atenção para os benefícios económicos e práticos de um ecossistema saudável. Usamos
os “serviços da natureza”, usamos o oxigênio, a água doce, etc., enquanto lhe causamos
danos. Isso torna impossível a regeneração do ecossistema, e isso torna impossível que
possamos usar os seus serviços a longo prazo.

Exercício: “Andando por aí” - avaliação do ecossistema:
Aconselhamos isto como um exercício de grupo, embora possa também fazer a primeira
parte individualmente. Decida por um caminho a pé, de 1 a 1,5 horas. Leve consigo um
caderno de anotações. Anote tudo (cada objeto) que encontra durante a caminhada e,
divida-os simplesmente em dois grupos: natural e não natural. Depois de terminar a sua
caminhada, resuma os dois tipos.
Quando se reunir novamente com o seu grupo, discuta o que encontrou. Existe alguma
coisa que gostaria de mudar? Gostaria de ver mais árvores? Gostaria de ver menos lixo?
Pode fazer alguma coisa sobre este assunto?
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5. Avaliações do Ecossistema do Milênio
O bem-estar humano dependente muito dos ecossistemas e dos benefícios que
proporcionam, como alimentos e água potável. Nos últimos 50 anos, no entanto, os
seres humanos tiveram um vasto impacto prejudicial no seu ambiente.
A Avaliação do ecossistema do Milénio oferece uma visão geral do estado atual e baseiase num estudo científico sobre o estado do planeta.
1. Como mudam os ecossitemas?
1.1 Praticamente todos os ecossistemas da Terra foram significativamente
transformados por meio de ações humanas. As mudanças foram especialmente
rápidas nos últimos 50 anos e hoje as mudanças mais rápidas ocorrem nos
países em desenvolvimento.
1.2 Os ecossistemas dependem de ciclos ambientais fundamentais, como a
circulação contínua de água, carbono e outros nutrientes. As atividades
humanas modificaram esses ciclos.
1.3 Muitas populações de animais e plantas diminuíram em número, distribuição
geográfica ou ambos.
2. Como mudaram os serviços ecossistémicos e a sua utilização?
2.1 Os serviços ecossistémicos são os múltiplos benefícios proporcionados pelos
ecossistemas aos seres humanos.
2.2 O uso humano de todos os serviços ecossistémicos está a aumentar:
• O uso de recursos como alimentos, água e madeira aumentou rapidamente e
continua a crescer, às vezes de forma insustentável.
• A intervenção humana levou a mudanças na regulação do clima, doenças e
outros processos ecossistémicos.
• O uso de ecossistemas para recreação, enriquecimento espiritual e outros
fins culturais está a aumentar.
2.3 A biodiversidade reflete o número, variedade e variabilidade de organismos
vivos num ecossistema.
3. De que forma as mudanças nos ecossistemas afetaram o bem-estar humano e o
alívio da pobreza?
3.1 Os serviços ecossistémicos, particularmente a produção de alimentos, a
madeira e a pesca, são importantes para o emprego e a atividade económica.
O uso intensivo de ecossistemas produz geralmente maior vantagem a curto
prazo, mas o uso excessivo e insustentável pode levar a perdas a longo prazo.
3.2 Levels of poverty remain high, and over one billion people have an income of less
than $1 per day. Most of these people are very dependent on ecosystems, because
they support themselves mainly through agriculture, grazing, and hunting.
3.3 Some ecosystem changes such as increased food production have helped
hundreds of millions of people out of poverty, but also have negative effects.
Degradation of ecosystem services is harming many of the world’s poorest and
most vulnerable people, and is sometimes the main factor causing poverty.
4. What are the most critical factors causing ecosystem changes?
4.1 Fatores naturais ou induzidos pelo homem que alteram os ecossistemas
são chamados de condutores. Mudança de habitat e superexploração, por
exemplo, são direcionadores diretos que influenciam processos ecossistémicos
explicitamente. Drivers indiretos afetam os ecossistemas, influenciando os
direcionadores diretos.
4.2 Os principais fatores indiretos são mudanças na população humana, atividade
econômica e tecnologia, bem como fatores sociopolíticos e culturais.
4.3 Direcionadores diretos importantes incluem: mudança de habitat, mudança
climática, espécies invasoras, superexploração e poluição.
5. Como os ecossistemas e seus serviços podem mudar no futuro sob vários
cenários plausíveis?
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5.1 Nesta avaliação, quatro cenários plausíveis foram desenvolvidos para explorar
o futuro dos ecossistemas e o bem-estar humano.
5.2 De acordo com os cenários, os fatores indiretos e diretos que afetarão os
ecossistemas nos próximos 50 anos serão basicamente os mesmos de hoje.
A mudança climática e os altos níveis de nutrientes na água se tornarão
problemas crescentes, enquanto o crescimento populacional se tornará
relativamente menos importante.
5.3 Os cenários preveem que a conversão rápida de ecossistemas para uso na
agricultura, cidades e infraestrutura continuará. Além disso, a perda de habitat
levará a uma perda significativa de biodiversidade até 2050.
5.4 Três dos quatro cenários preveem melhorias em pelo menos alguns serviços
ecossistémicos. Em muitos casos, no entanto, os usos humanos dos
ecossistemas aumentarão substancialmente. Somente o cenário que combina
a regionalização com a gestão reativa de ecossistemas pode levar a uma
espiral negativa de pobreza, declínio da saúde e ecossistemas degradados nos
países em desenvolvimento.
5.5 Nos cenários, o gerenciamento proativo de ecossistemas geralmente é
benéfico, especialmente quando as condições estão mudando. No entanto,
ambas as abordagens proativa e reativa têm custos e benefícios.
6. Por que as avaliações globais e sub-globais de mudanças nos ecossistemas são úteis?
A importância dos serviços ecossistêmicos para o bem-estar humano em
todo o mundo foi investigada nos níveis local, nacional e regional. No geral, as
avaliações globais e sub-globais deram resultados semelhantes no estado atual
dos ecossistemas. No entanto, as condições locais foram, por vezes, melhores
ou piores do que o esperado na avaliação global, por exemplo, para recursos
hídricos ou biodiversidade. Alguns problemas do ecossistema foram reduzidos
por respostas locais inovadoras. No entanto, as “ameaças” observadas em nível
global podem ser difíceis de estimar a partir de uma perspectiva mais local.
7. Como os ecossistemas mudam com o tempo?
7.1 Os impactos das ações humanas nos ecossistemas são frequentemente lentos
para se tornarem aparentes. Em geral, as pessoas gerenciam os ecossistemas
de maneira a aumentar os benefícios de curto prazo, enquanto os custos de
longo prazo passam despercebidos ou são ignorados. Isso pode transferir os
custos das mudanças atuais para as gerações futuras.
7.2 A maioria das mudanças nos ecossistemas é gradual e, em princípio, detectável
e previsível. Outras mudanças são mais difíceis de prever, porque são graduais
apenas até atingirem um certo limite, no qual grandes mudanças ocorrem
repentinamente.
7.3 Intervenções humanas nos ecossistemas tornam as mudanças abruptas mais
prováveis. A perda de biodiversidade, por exemplo, torna mais difícil para os
ecossistemas se recuperarem de danos. Uma vez que um ecossistema passou
por uma mudança abrupta, a recuperação para o estado original é lenta, cara e
às vezes até impossível.
8. Quais opções existem para gerenciar ecossistemas de maneira sustentável?
8.1 Reverter a degradação dos ecossistemas, atendendo às crescentes demandas
por seus serviços, é um grande desafio. Mudanças na política podem diminuir
muitas das consequências negativas das crescentes pressões sobre os
ecossistemas. No entanto, as ações necessárias para isso são muito maiores
do que as atuais. A maioria dos serviços ecossistêmicos já sofreu, mas o dano
teria sido ainda maior sem as medidas de conservação tomadas até agora.
8.2 As avaliações identificaram muitos tipos de ações positivas que trariam
benefícios a longo prazo tanto para os ecossistemas como para o bem-estar
humano. Exemplos de ações incluem: aumentar a coordenação internacional,
desenvolver e difundir tecnologia e melhorar o uso da informação.
8.3 Os processos de tomada de decisão e os seus efeitos nos ecossistemas e no
bem-estar humano podem ser melhorados através de uma série de elementos,
como a transparência e a participação do público
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9. Quais são as incertezas mais importantes que impedem a tomada de decisões
sobre os ecossistemas?
9.1 As condições e tendências nos ecossistemas são difíceis de avaliar devido a
lacunas nas informações, devido, por exemplo, a sistemas de monitoramento
incompletos, inventários de espécies e modelos.
9.2 Modelos melhores podem fornecer aos tomadores de decisão informações
detalhadas que vinculem diretamente projeções locais, nacionais, regionais e
globais sobre o futuro dos serviços ecossistêmicos.
9.3 Existem informações limitadas sobre os custos e benefícios de opções
políticas alternativas em termos de valor econômico total (incluindo serviços
ecossistêmicos não comercializados). Além disso, não se sabe o suficiente sobre
a importância atribuída por diferentes culturas aos serviços culturais, como isso
muda ao longo do tempo e como isso influencia as compensações e decisões.

6. Desenvolvimento sustentável, pobreza e
agricultura verde
Como detalhado acima, há uma forte interligação entre meio ambiente, economia e
sociedade. Muitos pontos dos ODS são sobre como acabar com a pobreza, a fome,
alcançar a segurança alimentar para todos, reduzir as desigualdades dentro e entre os
países, obter água limpa e energia para todos.
Na maneira de realizar esses objetivos está implementando a economia verde. A
expressão foi definida pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA), uma vez que a economia que resulta “melhorou o bem-estar humano e a
eqüidade social, reduzindo significativamente os riscos ambientais e a escassez
ecológica”.
Não favorece uma perspectiva política em detrimento de outra. É relevante para todas
as economias, sejam elas estatais ou mais orientadas para o mercado. Nem é um
substituto para o desenvolvimento sustentável. Pelo contrário, é uma maneira de realizar
esse desenvolvimento nos níveis nacional, regional e global e de maneiras que ressoam e
ampliam a implementação da Agenda 21.
Um elemento chave da economia verde é a agricultura verde. Segundo o PNUMA,
um pacote de investimentos e reformas políticas voltadas para o esverdeamento da
agricultura oferecerá oportunidades para diversificar economias, reduzir a pobreza por
meio do aumento de produtividade e criação de novos empregos verdes mais produtivos
- especialmente em áreas rurais, garantir a segurança alimentar em bases sustentáveis
e reduzir significativamente os custos ambientais e econômicos associados às práticas
agrícolas industriais atuais.
A degradação ambiental e a pobreza podem ser abordadas simultaneamente através
da aplicação de práticas agrícolas verdes. Existem aproximadamente 2,6 bilhões de
pessoas que dependem da agricultura para sobreviver, a grande maioria vivendo em
pequenas propriedades rurais e em áreas rurais com menos de US $ 1 por dia. Aumentar
a produção agrícola e o retorno sobre o trabalho, ao mesmo tempo em que melhora os
serviços ecossistêmicos (dos quais os pobres dependem mais diretamente de alimentos
e subsistência) será a chave para atingir esses objetivos. Evidências mostram que a
aplicação de práticas agrícolas verdes aumentou a produtividade, especialmente em
pequenas propriedades, entre 54 e 179%.
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7. Green agriculture
A agricultura verde tem potencial para: reconstruir o capital natural restaurando e
mantendo a fertilidade do solo; reduzir a erosão do solo e a poluição agroquímica
inorgânica; aumentar a eficiência do uso da água; diminuir o desmatamento, a perda
de biodiversidade e outros impactos do uso da terra; e reduzir significativamente as
emissões de GEE na agricultura.
Mudanças nas políticas comerciais que aumentam o acesso das exportações agrícolas
verdes, originadas nos países em desenvolvimento aos mercados nos países de
alta renda, também são necessárias, juntamente com as reformas da produção que
distorcem o comércio e os subsídios à exportação. Isso facilitará uma maior participação
de pequenos agricultores, cooperativas e empresas locais de processamento de
alimentos nas cadeias de valor da produção de alimentos.
À medida que os rendimentos aumentam e os consumidores aprendem mais sobre
as doenças do estilo de vida, e na ausência de boas regulamentações de segurança
alimentar ou falta de implementação, os efeitos negativos de alguns alimentos mais
baratos e produzidos convencionalmente, esperamos ver nos consumidores de renda
aumento da vontade de pagar por alimentos mais ambientalmente sustentáveis e
eticamente produzidos (por exemplo, comércio justo, etc.) a preços que cubram seus
custos mais altos.

Alguns dos benefícios da agricultura verde:
• Rentabilidade e produtividade
º A agricultura orgânica é mais lucrativa do que a tradicional. Os preços
são mais elevados, mas não se sabe por quanto tempo.
• Benefícios macroeconómicos da ecologização da agricultura
º São esperados benefícios macroeconómicos significativos e
consequentemente de redução da pobreza. Os investimentos
destinados ao aumento da produtividade do setor agrícola mostraramse duas vezes mais eficazes na redução da pobreza rural do que em
qualquer outro setor.
• Benefícios de adaptação e mitigação climática e serviços ecossistémicos
º Tornar a agricultura mais resiliente à seca, chuvas intensas e mudanças
de temperatura está intimamente ligado à construção de uma maior
biodiversidade agrícola e melhoria da matéria orgânica do solo.
O conceito de economia verde não substitui o conceito de desenvolvimento
sustentável, mas é um claro reconhecimento de que as coisas estão a
acontecer através da economia. Os recursos naturais são simultaneamente um
impulsionador como uma possível restrição do crescimento económico. Quanto
maior o PIB, maior a procura de recursos naturais; a procura crescente leva a uma
produção mais elevada, que esgota os stocks - todo o resto fica igual. Os stocks
em declínio, por outro lado, reduzem a potencial produção de recursos naturais
de médio e longo prazo, possivelmente restringindo o crescimento económico.
A eficiência de recursos é promovida no GER (relatório da economia verde), para
reduzir a procura e melhorar a gestão da oferta. O efeito rebote é também tido em
consideração, pois normalmente reduz os benefícios pretendidos de melhorias de
eficiência aumentando a procura.
A simulação de cenários futuros com um modelo transectorial integrado destaca
as características da abordagem da economia verde e fornece uma avaliação dos
impactos globais dos investimentos verdes, relativos à BAU (business as usual
economy).
6- UNEP: Towards Green Economy: Pathways for
Sustainable Development and Poverty Reduction
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Key messages:
• A economia verde (GE) cresce mais rapidamente do que a economia
castanha, enquanto mantem e restaura o capital natural. Mesmo usando o
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PIB, a economia verde assumirá a BAU
• A BAU apenas cria desenvolvimento a um preço inacessível.
• A economia verde promove o crescimento pró-pobre e alcança eficiência
energética e de recursos
• A GE tem potencial para criar trabalhos adicionais a médio e longo prazo. O
resultado líquido não será a perda de empregos.
• A “ecologização” dos setores económicos reduziriá as emissões de GEE
(gases de efeito estufa).
• A GE sustenta e melhora os serviços ecos sistémicos. Investir em
infraestruturas ecológicas restaura a bio capacidade da terra e o bem-estar
humano.

6- UNEP: Towards Green Economy: Pathways for
Sustainable Development and Poverty Reduction
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Isso faz-nos uma introdução do próximo capítulo, outros conceitos relevantes sobre o
Desenvolvimento Rural Sustentável. O capítulo sobre Segurança Alimentar tem também
uma forte ligação com o capítulo Agroecologia, bem como com o tema Resiliência⁶.
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1. Segurança e Insegurança Alimentar
A expressão Segurança Alimentar é também relativamente nova e a sua definição foi
alterada várias vezes desde que surgiu. O conceito de segurança alimentar originou-se
apenas em meados da década de 1970, nas discussões sobre os problemas alimentares
internacionais no momento da crise alimentar global, ocorridos após a 2ª Guerra
Mundial. Devido ao declínio na produção de grão, ocorre uma grande fome em 1972.
Isto levou à organização da World Food Summit em 1974 e a um novo conjunto de
acordos institucionais. Esta cimeira definiu a segurança alimentar como: “disponibilidade
continua de fornecimento adequado de alimentos básicos para sustentar uma expansão
constante do consumo de alimentos e para compensar as flutuações na produção e nos
preços”. O foco estava na resolução de problemas de abastecimento de alimentos, para
diminuir a fome.
Mais tarde, nos anos 80, o foco foi alterado para garantir o acesso de pessoas
vulneráveis, de modo que em 1986 a Organização das Nações Unidas para Agricultura
e Alimentação (FAO - Food and Agriculture Organization) expandiu o seu conceito:
“garantir que todas as pessoas tenham acesso físico e económico aos alimentos
básicos de que precisam”. Também em 1986, o relatório do Banco Mundial “Pobreza
e Fome” acrescentou um aspeto à definição: “acesso continuo de todas as pessoas a
comida suficiente para uma vida ativa e saudável”.
Mas como começou de fato a questão da segurança alimentar? Quem começou?
A bióloga Rachel Carson publicou a Silent Spring em 1962. Inspirada nas
descobertas de um médico, Biskind. Ela investigou a influência de pesticidas
sintéticos no ambiente e nos seres humanos. O principal pesticida era naquele
tempo DDT. Silent Spring baseava-se num estudo com alguns anos.
“Nós permitimos que caia a chuva química da morte…. a cruzada para criar
um mundo quimicamente estéril parece ter gerado um zelo fanático por parte
de muitos especialistas e da maioria das chamadas agências de controlo... há
evidências de que aqueles envolvidos em operações de pulverização exercem um
poder implacável.” (Silent Spring)
Foi muito bem-recebido pelo público, várias pessoas leram, mas a indústria não
ficou feliz.
A publicação deste livro levou ao estabelecimento do movimento ambiental, e
o conhecimento de Carson, combinado com coragem, tornou-se para muitas
pessoas um exemplo e uma inspiração a seguir. Como resultado do seu trabalho,
foi criada em 1970 a EPA (Agência de Proteção Ambiental). Infelizmente, isso
não mudou o novo princípio básico de toxicologia, descrito pela primeira vez
por Biskind. De acordo com o “novo princípio da toxicologia”, tudo o que não nos
matava imediatamente não era considerado tóxico.
Também esta publicação foi o ponto de partida da proibição do DDT. Em 1974 foi
proibida nos Estados Unidos, mas foi um longo caminho, antes que acontecesse
em todo o mundo, o que só aconteceu em 2001. Mas curiosamente o primeiro
foi proibido na Hungria, pelas intervenções nas instituições burocráticas de um
toxicologista, Oliver Nechay, que era famoso pelo seu vasto conhecimento e
senso de responsabilidade.¹
Mas o que exatamente é o DDT?
O DDT teve origem nessa cultura química descuidada. O DDT foi bem-sucedido
no combate à malária durante a Segunda Guerra Mundial. Por essa razão, em
1948, o seu inventor, o cientista suíço Paul Miller, recebeu o Prémio Nobel de
Medicina. Até então o DDT foi amplamente utilizado na América. O Departamento
de Agricultura dos EUA registou-o em 1945.
Curiosamente, o DDT foi quase imediatamente substituído pelo glifosato,
registado nos EUA em 1974².

1-Darvas B. (1999): A piszkos tizenkettő és
felebarátai. 1. Egy Nobel-díjas: a DDT.Élet és
Tudomány, 54: 1350-1352,
http://www.bdarvas.hu/ismeretterjesztes/kemiai_
biztonsag/idn16 [Hungarian]
http://discontinuation-governance.net/pesticide_
industry/
2 - Evaggelos Vallianatos: Ruthless Powerand
Deletorious Politics: From DDT to Roundup
https://www.independentsciencenews.org/
environment/ruthless-power-and-deleteriouspolitics-from-ddt-to-roundup

À medida que fomos ficando lentamente mais informados sobre os efeitos da agricultura
industrial e do tipo de consumo fast food, durante os anos 90 também o equilíbrio
nutricional e as preferências alimentares social ou culturalmente determinadas,
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tornaram-se importantes. Uma das definições mais recentes é:
“A segurança alimentar existe quando todas as pessoas, em todas as alturas, têm
acesso físico, social e económico a alimentos suficientes, seguros e nutritivos, que
atendem às suas necessidades e preferências alimentares para uma vida ativa e
saudável. A segurança alimentar das famílias é a aplicação deste conceito ao nível
da família, tendo como foco de preocupação os indivíduos dentro das famílias.”
A insegurança alimentar existe quando as pessoas não têm acesso físico, social ou
económico adequado à alimentação, conforme definido em cima.” De acordo com essa
definição, a FAO identificou quatro pilares de segurança alimentar:
- Disponibilidade,
- Acesso,
- Utilização e
- Estabilidade.
3 - http://www.fao.org/docrep/005/y4671e/
y4671e06.htm#TopOfPage
https://en.wikipedia.org/wiki/Food_security

4 - https://en.wikipedia.org/wiki/Empty_calorie

a alimentar é diferente entre os países e pode ser afetada por desastres naturais,
choques económicos ou problemas humanitários. ³.
É importante mencionar que a questão da segurança alimentar está muito presente
nos países desenvolvidos, e não apenas entre as pessoas socialmente desfavorecidas.
Existe a chamada fome funcional, principalmente nos países desenvolvidos, quando as
pessoas comem muito, mas comem principalmente “calorias vazias”. Isso significa que a
comida contém pouca ou nenhuma nutrição, influenciando a saúde na direção negativa,
principalmente o aumento de peso, o que, se os hábitos alimentares não mudarem,
resultará em obesidade. Alguns dos alimentos com calorias vazias são: bolos, biscoitos,
doces, gelados, refrigerantes, margarina, bebidas alcoólicas⁴.
Desta forma, a questão da segurança alimentar está intimamente ligada à pobreza e às
questões de saúde, como a obesidade, que começou a tornar-se um grande problema de
saúde no início do século XXI.
Alguns desenvolvimentos das últimas décadas, como as alterações climáticas, por
exemplo, também influenciam o desempenho agrícola. Mesmo em alguns países
europeus, isso torna-se um problema, que também influencia a disponibilidade de
alimentos.

5 - https://www.voanews.com/a/agriculturegroup-says-drought-cost-italian-farmers-onebillion-euros-/3913752.html
http://www.euronews.com/2017/09/04/thedevastating-and-surprising-effects-of-spain-sdrought
6 - http://www.worldbank.org/en/topic/
agriculture/brief/ensure-food-security

HINTS:
If you are interested in the
efforts to regenerate food
systems, you can further
inform yourself from the
chapter AGROECOLOGY.

39

Por exemplo, a Itália experimentou uma seca extrema em 2017, que custou 1 bilhão de
euros para os agricultores. Estes afirmaram também que há necessidade de encontrar
formas de recolha e reserva de água para os momentos em que ela é necessária.
Em 2017, houve uma situação semelhante em Espanha também. 43% da capacidade
do reservatório de água estava vazia. Os dois países estão preocupados com o futuro da
agricultura⁵.
Apesar de todos os esforços: nos anos 2011-2013, estima-se que 842 milhões
de pessoas (de 7,1 bilhões) estavam ainda a sofrer de fome crónica. A maioria
(aproximadamente 826,3 milhões) de pessoas com fome vive em regiões em
desenvolvimento e as outras 15,7 milhões de vidas em países desenvolvidos.⁶.
Existe a intenção de melhorar a segurança alimentar e construir sistemas alimentares
que possam alimentar todos, em todos os lugares, todos os dias. As atividades incluem o
incentivo de técnicas agrícolas inteligentes em relação ao clima, a melhoria das cadeias
de fornecimento para reduzir as perdas de alimentos e o fortalecimento de redes de
segurança para garantir que as famílias vulneráveis tenham acesso a alimentos e água.
O Banco Mundial é uma das maiores organizações, mas existem outras organizações
internacionais ou nacionais e também iniciativas civis.
Existem algumas organizações que estão a trabalhae na questão da segurança alimentar
a nível global
• Ashoka Innovators for the Public (U.S.A./international)
º A Ashoka apoia uma rede de 3.000 empreendedores sociais em todo o mundo.
Ao fornecer financiamento e capital inicial, a Ashoka tem vindo a transformar
a paisagem da inovação social desde 1980. Incentiva a transformação
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fundamental da cadeia alimentar para a nutrição integral com uma iniciativa que
liga o bem-estar humano, a agricultura e o meio ambiente.
• Australian International Food Security Centre (Australia)
º A AIFSC é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para promover
a inovação agrícola e atrair investimentos para projetos de desenvolvimento
agrícola. Com o objetivo de desenvolver capacidade para iniciativas agrícolas
em todo o mundo, o AIFSC concentra-se em alcançar objetivos específicos,
como melhorar a nutrição, ligar investigadores à indústria e melhorar sistemas
de cadeias de abastecimento para permitir que os agricultores levem os seus
produtos ao mercado.
• Barilla Center for Food Nutrition (Italy)
º O Barilla Center for Food & Nutrition trabalha para promover a ciência e a
pesquisa para combater a fome e a desnutrição em todo o mundo. Usando o
conhecimento adquirido em projetos de pesquisa em todo o mundo, o BCFN
busca ideias inovadoras para combater a insegurança alimentar e traduzi-las em
recomendações de políticas efetivas para governos em todo o mundo. Desde o
início, eles divulgaram pesquisas originais sobre uma ampla gama de tópicos,
incluindo obesidade global e agricultura sustentável.

7 - https://foodtank.com/news/2013/05/fortyorganizations-that-are-shaking-up-the-foodsystem/

• Biodiversity International (international)
º A Biodiversity International é uma organização de pesquisa e desenvolvimento
destinada a apoiar pequenos agricultores dos países em desenvolvimento por meio
de agricultura e conservação sustentáveis. A Biodiversity International concentrase em sistemas agrícolas de sequeiro, geridos por pequenos agricultores, em
comunidades onde a agricultura de grande escala não é possível.⁷

2. Soberania Alimentar
O termo Soberania Alimentar é inventado por membros do movimento camponês
internacional Via Campesina (América do Sul) em 1996, afirmando que as pessoas que
produzem, distribuem e consomem alimentos devem controlar os mecanismos e políticas
de produção e distribuição de alimentos, e não as corporações e instituições de mercado
que acreditam ter dominado o sistema global de alimentos.

8 - https://en.wikipedia.org/wiki/Food_sovereignty

No Fórum para a Soberania Alimentar em Sélingué, Mali, 27 de fevereiro de 2007, cerca
de 500 delegados de mais de 80 países adotaram a “Declaração de Nyéléni”, que diz⁸:
"Em 2015, o movimento Soberania Alimentar começou também na Europa.”⁹ Na página
inicial, poderá encontrar mais informações sobre este assunto.

9 - https://nyelenieurope.net/

Exercício:
Tarefa: Forme pequenos grupos de 4 a 8 pessoas. Dê a cada grupo a tarefa de
debaterem: Até que ponto acha que a sua soberania alimentar (e da sua comunidade) é
garantida? O que poderia fazer para aumentar a sua soberania alimentar? Após alguns
minutos de brainstorming, discuta as conclusões plenárias com todo o grupo.
Pode também fazer este exercício individualmente, pensando sobre isso, ou com o seu
colega ou amigos em forma de discussão.
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“Soberania Alimentar é o direito das pessoas a alimentos saudáveis e
culturalmente apropriados, produzidos através de métodos ecologicamente
corretos e sustentáveis, e o seu direito de definir os seus próprios sistemas de
alimentação e agricultura. Coloca aqueles que produzem, distribuem e consomem
alimentos no coração dos sistemas e políticas alimentares, em vez das exigências
dos mercados e das empresas. Defende os interesses e a inclusão da próxima
geração. Oferece uma estratégia para resistir e desmantelar o atual comércio
corporativo e regime alimentar, e direções para os sistemas de alimentação,
agricultura, pastorícia e pesca, determinados pelos produtores locais. A
soberania alimentar prioriza as economias e os mercados locais e nacionais e
permite a agricultura camponesa e familiar, a pesca artesanal, a pecuária liderada
por pastores e a produção, distribuição e consumo de alimentos baseados na
sustentabilidade ambiental, social e económica...”

Enquanto a indústria e os governos preferem as abordagens políticas de cima para baixo,
voltadas para o mercado, a soberania alimentar é uma abordagem voltada para pessoas
e comunidades, com base nos seguintes princípios:
• Concentra-se nos alimentos para as pessoas
A soberania alimentar coloca o direito a uma alimentação suficiente, saudável e
culturalmente apropriada para todos no centro das políticas de alimentação, agricultura,
pecuária e pescas.
• Fornecedores de Valores Alimentos
A soberania alimentar valoriza todos aqueles que cultivam, colhem e processam
alimentos, incluindo mulheres, agricultores familiares, pastores, pescadores, guardas
florestais, povos indígenas, trabalhadores rurais, migrantes, etc.
• Localiza sistemas alimentares
A soberania alimentar aproxima os fornecedores de alimentos e os consumidores para
que possam tomar decisões conjuntas sobre questões alimentares que beneficiam e
protegem todos.
• Coloca o controlo local
A soberania alimentar respeita o direito dos fornecedores de alimentos a controlarem as
suas terras, sementes e água e rejeita a privatização dos recursos naturais.
• Constrói conhecimento e competências
A soberania alimentar valoriza a partilha de conhecimento e competências locais que
foram transmitidas ao longo de gerações para a produção sustentável de alimentos, livre
de tecnologias que prejudicam a saúde e o bem-estar.
• Trabalha com a natureza
A soberania alimentar enfoca os métodos de produção e colheita que maximizam a
contribuição dos ecossistemas, evitam insumos caros e tóxicos e melhoram a resiliência
dos sistemas alimentares locais em face da mudança climática.

10 - http://usfoodsovereigntyalliance.org/whatis-food-sovereignty/
https://foodsecurecanada.org/who-we-are/whatfood-sovereignty

• Os alimentos são sagrados
A soberania alimentar reconhece que os alimentos são uma dádiva da vida e não devem
ser desperdiçados. Também afirma que os alimentos não podem ser mercantilizados. ¹⁰

Exercício:

Pense nisto:
• Quantos dias a sua povoação sobreviveria sem o transporte de alimentos externos?
• Quantos produtores de alimentos locais têm?
• Tem acesso a alimentos produzidos localmente?
• Quantos dos princípios de soberania alimentar acima mencionados são verdadeiros na
sua povoação?
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3. Princípio dos 60 km
Quando se fala em segurança e soberania alimentar, é importante recordar a questão do
transporte. A distância percorrida pelos seus alimentos até chega à sua mesa, também
mostra o quanto depende do transporte.
Quando estamos a falar de soberania e segurança alimentar, é importante ter a
possibilidade de produzir alimentos localmente. A expressão do produto local tornou-se
popular e importante nos últimos dois anos.
A definição de “produto local” pode ser diferente em cada país. Na Europa é
principalmente dentro de 50-60 km, nos EUA pode ser de 100 milhas, cerca de 160 km.
Acima da distância tem um significado adicional, valor:
• Produtos que geralmente são cultivados localmente em terrenos sustentáveis;
• Produtos cozidos, preparados, montados ou produzidos localmente;
• Produtos que aumentam o desenvolvimento económico por meio da criação
de emprego e negócios, que envolvem mais do que o simples transporte ou
distribuição. Isto significa que, por exemplo, empresas locais que trazem grãos de
café, cozam e embalem o grão de café para vender, serão consideradas.
As vantagens dos produtos locais:
• A agricultura local de pequena escala usa frequentemente métodos orgânicos, o
que é uma vantagem extra;
• Precisa de muito menos transporte. Isso significa que a emissão de CO2 e outras
formas de poluição por transporte também serão menores e, claro, o preço do
transporte também.
• O produtor é local e conhecido pela comunidade local. As compras são baseadas
em confiança.
• Ajuda a manter os produtores locais nos seus lugares - e toda atividade
económica ajuda a comunidade a florescer;
• Alimento local: podemos comprar verduras e frutas frescas e sazonais, que são
melhores para nossa saúde do que as que são transportadas de longas distâncias.
• Muitas vezes o produtor não precisa usar pesticidas ou outros produtos químicos
(ou muito menos do que na produção em grande escala), porque usam fertilizantes
locais, adotados para o habitat certo.

4. Princípio da precaução e o seu papel nas
políticas
Princípio da precaução é desenvolvido para decisores políticos e outros decisores.
Isso significa que estes não devem tomar nenhuma decisão que possa ter um efeito
prejudicial. Na maioria das democracias, é obrigatório, e também não existe maneira das
pessoas testarem as decisões, estejam elas de acordo com o princípio da precaução. A
expressão refere-se a pensar com antecedência - temos que ter cuidado com coisas que
possam ter riscos, mesmo que possam ser úteis para a vida humana. É especialmente
verdade nas coisas perigosas para o nosso ambiente.

11 - https://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_
principle#Environment_and_health
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Domínios normalmente abrangidos pelo princípio da precaução são os seguintes:
• Aquecimento global ou em geral
• Extinção de espécies
• Introdução de produtos novos e potencialmente prejudiciais ao meio ambiente,
ameaçando a biodiversidade (por exemplo, organismos geneticamente modificados)
• Ameaças à saúde pública, devido a novas doenças e técnicas (por exemplo, a
SIDA transmitida por transfusão de sangue)
• Efeitos a longo prazo das novas tecnologias (por exemplo, preocupações
com a saúde em relação à radiação de telefones moveis e outros dispositivos
eletrónicos de comunicação)
• Poluição persistente ou aguda (por exemplo, amianto, desreguladores endócrinos)
• Segurança alimentar (por exemplo, doença de Creutzfeldt-Jakob)
• Outros novos problemas de biossegurança (por exemplo, vida artificial, novas moléculas) ¹¹
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Capitulo IV
Introdução ao conceito
de agroecologia e
sistema de produção de
alimentos sustentável
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Como vimos no capítulo anterior, alimentação,
cadeia alimentar, soberania alimentar são
conceitos cruciais no desenvolvimento
sustentável. Neste capítulo, damos-lhe uma breve
visão geral do conceito e prática da Agroecologia.

1. Sistemas de produção de alimentos
sustentável
Health
Gender
Tradition
Social
Culture

Cultivation
and
commercialization
of traditional
foods

Social

Recognition of
traditional and
diversified
land use

Food
production

Economic

Income
Marketing
Trade

Valutation of
environmental
services

Soils
Water
Climate
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Environmental

Figure 1. Os três pilares da agricultura alimentar sustentável

Sabemos, nos capítulos anteriores, que a agricultura industrial foi apenas parcialmente
bem-sucedida no que respeita a atender à procura global de alimento no século XX, já
que as crises alimentares no final dos anos 70 se tornaram realidade.
Quais os principais problemas com a agricultura industrial?
• O impacto ambiental
• problemas sociais
Agora, as ameaças e o impacto das práticas e políticas seguidas aumentam a
necessidade de uma mudança de paradigma em direção a um sistema de produção
de alimentos verdadeiramente sustentável. Um sistema sustentável de produção de
alimentos é uma rede colaborativa que integra vários componentes para melhorar o bemestar ambiental, económico e social de uma comunidade. É construído sobre princípios
que promovem os valores ecológicos, sociais e económicos de uma comunidade e uma
região.
Consideramos sistemas sustentáveis de produção de alimentos, quando fornecem os
seguintes benefícios para as partes interessadas envolvidas:
Economico: Gera uma receita justa para todas as partes que trabalham na produção e
comércio de alimentos; ajuda a fortalecer as economias locais; valoriza economicamente
os serviços ambientais;
Social: Fornece um ambiente de trabalho saudável para os trabalhadores e alimentos
saudáveis para os consumidores. A tradição e valores culturais refletem-se em métodos
de produção e seleção de variedades, mas, ao mesmo tempo, os produtores têm acesso a
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conhecimento inovador;
Ambiental: Os sistemas alimentares sustentáveis visam também preservar a qualidade
da água e do solo, aumentar a biodiversidade tanto a nível das explorações agrícolas
como paisagísticas e, ao mesmo tempo, favoráveis ao clima, tendo assim também um
forte aspeto ambiental.

1.1. O que é
agroecologia?

A agroecologia é um conceito onde a Ciência, a Prática e o Movimento são igualmente
importantes e onde há uma troca constante entre os três pilares.
Ciência: prioriza a pesquisa-ação, abordagens holísticas e participativas, a
transdisciplinaridade que inclui os diferentes sistemas de conhecimento.
Prática: baseia-se no uso sustentável de recursos renováveis locais, conhecimento
e prioridades dos agricultores locais, uso inteligente da biodiversidade para fornecer
serviços e resiliência aos ecossistemas e soluções que fornecem múltiplos benefícios
(ambientais, económicos, sociais) do local ao global.

1 - http://www.agroecology-europe.org/ourapproach/our-understanding-of-agroecology/

Movimento: defende os pequenos agricultores e a agricultura familiar, os agricultores
e as comunidades rurais, a soberania alimentar, as cadeias locais e curtas de
abastecimento alimentar, a diversidade de sementes e raças autóctones, a alimentação
saudável e de qualidade¹.

Agroecology

Science
Field approach

Production System
ecology

Agroecosystem Ecology

Movement

Practice

Environmentalism

Sustainable Agricolture

Technique

Food
Sovereignity

Figure 2. Gráfico da estrutura agroecológica (Wezel et al.,2009)

A ciência visa a restauração do ecossistema agrícola e do sistema de produção de
alimentos como um todo, incluindo a aplicação de princípios ecológicos ao projeto e ao
manejo de sistemas agrícolas biodiversos, produtivos e resilientes.
A agroecologia usa disciplinas da ciência agrícola moderna, mas a sua abordagem é
igualmente influenciada pelos sistemas de conhecimento indígenas sobre solos, plantas,
etc. que nutrem os sistemas agrícolas tradicionais há milênios. Ao promover um diálogo
de sabedoria, integrando elementos da ciência moderna e da etno-ciência, surgem vários
princípios que, quando aplicados em determinada região, assumem diferentes formas
tecnológicas, dependendo do contexto socioeconómico, cultural e ambiental.
A agroecologia tem um forte foco no solo e métodos de regeneração, que ajuda na
fertilidade do solo e na criação de um novo solo saudável.
A agroecologia não promove receitas técnicas únicas, mas sim princípios, é uma
agricultura baseada em processos.
Além da ciência e da prática, a agroecologia refere-se também a uma ampla variedade de
movimentos sociais voltados para a proteção ambiental, o desenvolvimento de sistemas
agrícolas sustentáveis e a soberania alimentar. O conceito de “movimento” é usado para
enfatizar a visão do impacto social e económico positivo que a Agroecologia poderá ter
para o desenvolvimento rural sustentável.
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Apesar da forte influência da ecologia como uma disciplina central, a agroecologia
desfruta também da influência das ciências sociais como etno-ecologia, sociologia
rural e economia ecológica. A agroecologia usa uma abordagem holística e, por isso,
é considerada uma abordagem transdisciplinar, que integra os avanços e métodos de
campos sociais e naturais de conhecimento em torno do conceito da agroecossistema
vista como um sistema sócio ecológico. A agroecologia fornece o conhecimento e
metodologia necessários para o desenvolvimento de sistemas agrícolas que são, por um
lado, ambientalmente saudáveis e, por outro lado, altamente produtivos, socialmente
justos e economicamente viáveis.

Agroecology principles

Equality
Agrobiodiversity

Food
Sovereignity

Socio-economic
dimension
Local
character
Agricultural
Knoledge

Agricoltural education

Soil

Agroecological
Practices

Environmental
impact
Assessment

Input
management

Climate &
atmosphere

Agricoltural research

Figure 3. Princípios Agroecológicos (By V. Gkisakis)

A agroecologia envolve ainda a conceção e implementação de sistemas de produção de
alimentos destinados a manter, funções (interna e externas) que os sistemas naturais
fornecem, sendo fortes, produtivos e justos. Isto significa uma abordagem de sistemas
de produção de “integração” de “ciclo fechado” baseados em insumos locais, aumentando
os processos de diversidade biológica e genética, “regeneração” em vez de degradação.
O setor de agroecologia surgiu como um modelo diferente para enfrentar os problemas
da agricultura mundial causados pelo modelo industrial de produção de alimentos e
baseia-se nos princípios de Sustentabilidade, Integridade, Igualdade, Desempenho
e Estabilidade. Os conceitos primários de agroecologia e práticas de gestão
correspondentes ressoam com os argumentos para a segurança alimentar, soberania
alimentar e desenvolvimento rural sustentável.
Os conceitos e princípios agroecológicos abrangem várias práticas e têm uma ampla
abrangência para implementação. Isto significa que têm uma ressonância considerável
com outros conceitos, princípios e práticas no campo da agricultura sustentável que
também oferecem estruturas alternativas ao paradigma da agricultura industrial.
Estas abordagens chave dentro da agricultura sustentável são a abordagem da
permacultura, agricultura biodinâmica, agricultura orgânica, agricultura de conservação,
agricultura urbana e multifuncionalidade na agricultura. A plurifuncionalidade refere-se
aos benefícios não-comerciais da agricultura, como proteção ambiental, preservação da
paisagem, emprego rural e segurança alimentar. Benefícios para a sociedade, cultura,
uma economia nacional como um todo, segurança nacional e outras preocupações. Por
exemplo, além de fornecer alimentos e produtos derivados de plantas para a população,
a agricultura também pode fornecer empregos às populações rurais e contribuir para a
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2 -https://en.wikipedia.org/wiki/
Multifunctionality_in_agriculture

viabilidade da área, criar um fornecimento de alimentos mais estável e fornecer outros
produtos ambientais e rurais desejados.²
O contexto da agroecologia expandiu-se ao longo dos anos do campo, passando pela
quinta, até a paisagem; e numa compreensão mais vasta ao nível do sistema alimentar. A
agroecologia promove sistemas alimentares ecologicamente e culturalmente saudáveis e
soberania alimentar, protegendo a capacidade das pessoas e o direito de definir os seus
próprios modelos de produção, distribuição e consumo de alimentos.
Uma abordagem agroecológica no desenvolvimento rural pode contribuir para
capacitar as comunidades desfavorecidas através da diversificação das atividades
dos agricultores e incluindo novos grupos em diferentes níveis do sistema alimentar produção, processamento e comércio. Isso ajuda a fortalecer o emprego; segurança
alimentar e alimentar local; pode impedir a diminuição da população. Conforme definido
por Wezel (2016),
Territórios agroecológicos são áreas onde está envolvido um processo de transição
para a agricultura sustentável e sistemas alimentares. Para esta transição, devem ser
considerados três domínios principais:
1) Adaptação de práticas agrícolas
2) Conservação da biodiversidade e recursos naturais
3) Desenvolvimento de sistemas alimentares incorporados. As estratégias dos
grupos das partes interessadas, desenvolvidas por aqueles que se envolvem
ativamente nesses três domínios e são eles próprios atores na transição, são
parte integrante dos territórios agroecológicos.
Os princípios agroecológicos fornecem uma boa base para abordar as interações
entre as partes interessadas e a paisagem. As ligações territoriais ajudam a
resolver problemas sociais e económicos em uma área. É importante entender que
alimentar as pessoas não é apenas uma questão de produção, mas está ligado à
disponibilidade, à localidade e ao patrimônio cultural e ambiental. Na transição para
territórios agroecológicos, os sistemas alimentares devem ser abordados como redes
sociotécnicas, ligando pessoas, elementos naturais, herança cultural que interagem
com questões alimentares. Os conceitos e princípios agroecológicos abrangem várias
práticas e têm uma vasta abrangência para implementação. Isto significa que têm uma
ressonância considerável com outros conceitos, princípios e práticas no campo da
agricultura sustentável que também oferecem estruturas alternativas ao paradigma da
agricultura industrial.

Agroecological approaches

Biodinamic
Agricolture

Permaculture

Organic Farming

Conservation
Agricolture

Urban farming

Multifunctionality

Figure 4. Abordagens agroecológicas
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1.2. Benefícios
da abordagem
agroecológica para
as comunidades
rurais e seu
desenvolvimento
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Figure 5. O âmbito da agroecologia em relação ao desenvolvimento rural

Como descrito em cima, o planeamento agroecológico tem um forte foco na análise
do layout do campo de cultivo, dos recursos e do design adequado e concentra-se no
encurtamento das cadeias de abastecimento.
Isso pode levar a benefícios económicos locais significativos, como a criação de
empregos e a propriedade económica que permanece na comunidade, como é
mencionado no parágrafo da plurifuncionalidade.
Os decisores políticos e os decisores locais poderiam fortalecer as comunidades locais e
restaurar o meio ambiente.
1) proporcionar um maior potencial de cooperação entre o público e os decisores em
termos de produção, consumo e comercialização de alimentos;
2) fornecer soluções para questões de segurança alimentar, soberania e diversidade
alimentar;
3) fortalecimento das economias locais por geração de renda e diversificação
(atividades on-off-non farm);
4) capacitar as comunidades desfavorecidas e evitar a diminuição da população,
através de atividades diversificadas de envolvimento de novos grupos na
produção de alimentos / processamento / comércio fortalecendo o emprego.
O principal caminho a seguir para os decisores de forma a realizar o que foi acima
exposto é aplicado utilizando recursos de práticas de conhecimento, ambientais,
culturais / inovadoras para agricultura e desenvolvimento social, respondendo às
necessidades das comunidades locais.
A nível comunitário, é possível iniciar processos de planeamento comunitário, o que pode
levar a:
- projetos agrícolas locais de pequena escala,
- organização de cadeias alimentares locais (através de comunidades comerciais)
- sensibilização para um estilo de vida saudável, alimentação, etc.
Sobre a metodologia dos processos de planeamento e desenvolvimento
comunitário, veja o capítulo: Ferramentas e Metodologia.
Existem diferentes abordagens necessárias quando:
• a iniciativa de mudança vem de dentro da comunidade,
• a iniciativa de mudança vem dos decisores.
Para uma mudança bem-sucedida, é necessário que ambos os parceiros
se tornem ativos, assim, o envolvimento de todos os possíveis parceiros é
importante.
A transição para a abordagem agroecológica poderia ser favorecida e facilitada por
diferentes atores e ações:
decisores políticos por
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• melhoramento da troca de conhecimento entre agricultores
• fornecimento de serviços de extensão fornecidos por agentes familiarizados com
a agroecologia;
• acompanhamento de grupos locais de agricultores, como associações de
agricultores e partilha de um serviço comum de assessoria técnica; e
• fornecer incentivos (por exemplo, medidas agroambientais) para iniciar a
mudança. Em certos casos, as políticas regulatórias a nível local e nacional podem
ser levadas em consideração para auxiliar a mudança de práticas agrícolas.

1.3. Exemplos
de agroecologia
aplicada

Cooperativa de Agricultores Orgânicos da Messara (Creta)
A criação da Cooperativa de Agricultores Orgânicos de Messara é um dos primeiros
exemplos de uma abordagem agroecológica na agricultura da Grécia. Inicialmente, a
iniciativa de um engenheiro agrónomo local, especializado em agroecologia, o projeto e
prototipagem da produção de azeitonas, começou em Messara, sul de Creta, na Grécia,
em 1992. Na fase inicial, a estrutura agroecológica foi:
• diagnóstico das deficiências do sistema de produção atual;
• design e protótipo da produção ecológica de azeitonas;
• seleção de parâmetros (indicadores do desempenho e sustentabilidade dos sistemas
projetados).
Foi então estabelecida uma abordagem participativa para projetar os métodos agrícolas
em cooperação com
os produtores-piloto
para alcançar os
resultados desejados
dos parâmetros. Para
além do grupo piloto de
produtores, foi criado
um grupo agroambiental
(Grupo Agroambiental de
Creta) para introduzir e
desenvolver um sistema de
conhecimento ecológico
que apoiará a produção
ecológica de azeitonas
e apoiará o processo
de aprendizagem.
Eventualmente, foi lançada uma rede de Cooperativa de agricultores orgânicos de
Messara, Creta (ASBM), por 44 agricultores em 1998. Os objetivos eram comercializar
cooperativamente produtos orgânicos certificados produzidos pelos seus membros.
Incentivar um futuro agrícola enfatizando a sustentabilidade ecológica e económica,
praticar consciência ambiental e princípios cooperativos em todos os aspetos da
produção, manuseamento, comercialização e operações e promover o respeito pela
diversidade, dignidade e interdependência da vida humana, animal, vegetal, solo e global.

Cooperativa Agrícola e Social “Melitakes” (Creta)
A “Melitakes” é uma cooperativa social de pequenos
agricultores localizada na parte sul de Creta, na Grécia,
criada em 2015. Envolve uma rede de atores das
comunidades locais que seguem princípios agroecológicos
para produzir e processar produtos coletivamente. Envolve
também a criação de uma rede de troca de sementes e um
banco comunitário de sementes e a colaboração com organizações e redes similares no
exterior. Os agrónomos locais e instrutores externos também colaboram no fornecimento
de cursos introdutórios ao conceito de Agroecologia.
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Programa Pro Ratatouille (Hungria)
O programa Pro Ratatouille é uma iniciativa complexa
de agricultura, educação de adultos e desenvolvimento
comunitário, especialmente para grupos desfavorecidos
na zona rural da Hungria. O projeto começou em
2013 e, a partir de 2017, tem sido executado em seis
aldeias no leste da Hungria. Os programas das aldeias
incluem atividades complexas de educação de adultos,
emprego, atividades nutricionais e de construção da
comunidade. A abordagem enfatiza a importância
do desenvolvimento rural baseado na agricultura
orgânica, distribuição justa dos bens produzidos,
inovação baseada na comunidade e desenvolvimento de
negócios. A agricultura baseada na comunidade ajuda a desenvolver a conscientização
da comunidade, reduz o desemprego, combate a desnutrição e introduz um estilo de
vida saudável e sustentável. Combinados, esses efeitos influenciam positivamente a
visão de mundo dos participantes e mostram uma alternativa habitável para as gerações
mais jovens. O programa também ajuda a combater os preconceitos em relação à
minoria cigana, permitindo aos ciganos e a membros não ciganos de uma comunidade
trabalhar juntos para um objetivo comum. O planeamento e a instalação dos jardins
do Pro Ratatouille e o vasto programa de desenvolvimento da aldeia incluem vários
interessados; novos agricultores, decisores e cidadãos locais. Durante o planeamento
e desenvolvimento do projeto são mapeados recursos locais naturais, humanos e
económicos; depois, o projeto pode ser adaptado às condições locais. Como uma
atividade complementar de educação nutricional e desenvolvimento rural; é alcançados
não só jardineiros, mas um público mais amplo; o consumo local dos bens produzidos e a
consciêncialização são reforçado.
O programa Pro Ratatouille tem um forte componente de rede que ajuda a ligar
comunidades participantes e decisores a aprender uns com os outros e juntos
aprenderem sobre o desenvolvimento rural sustentável e o desenvolvimento conjunto
de cadeias curtas de fornecimento de alimentos. Em 2016, foi implantado um sistema
de garantia participativa para certificar os vegetais produzidos de forma agroecológica;
com a participação de diferentes grupos de intervenientes. A certificação permite o
desenvolvimento de uma marca com valores de comércio justo e orgânicos que podem
contribuir para fortalecer o sistema alimentar local e ganhar a confiança do consumidor.
Completar o exercício de mapeamento do sistema alimentar (presente e futuro)
pode ajudá-lo a decidir onde gostaria de começar. Encontrará uma descrição
detalhada destes exercícios na seção de Exercícios: Agroecologia
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Capitulo V
Sistemas Sustentáveis
(Ligações)
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As ligações urbanas–rurais, que envolvem inevitavelmente muito tempo, são influenciadas
por fatores económicos, geográficos e demográficos.
Para termos qualidade de vida, é decisivo a forma como estamos ligados uns com os outros.
As conexões reais têm formado a base da vida humana, e estas devem ser baseadas
numa comunicação real. As formas de comunicação estão a mudar e nem sempre
sabemos naturalmente como e com quem estamos ligados e qual o propósito das nossas
ligações. As ligações muitas vezes referem-se a troca, mas como encontrar pessoas
que pensam desta forma procuram trocar? Esta troca é frequentemente auxiliada por
plataformas digitais on-line.
A troca pode acontecer diretamente, entre dois ou mais participantes, mas também
pode acontecer num grupo, numa rede de pessoas, com um interesse comum e / ou um
objetivo comum, e que muitas vezes não estão em contato direto entre si.
Logo, as redes são importantes e os especialistas costumam dizer que estamos numa
era de redes.
No tempo das redes sociais, os especialistas falam frequentemente sobre a importância
das redes digitais. Sim, elas são importantes e podem ser uma ferramenta poderosa
também, se o a sua utilização for com base em ligações da vida real.
Em conexão com o desenvolvimento rural sustentável, encontramos as seguintes
conexões que valem a pena abordar: Ligações dentro da comunidade, ligações regionais,
ligações urbano-rurais, ligações internacionais e transporte.

1. Ligações dentro da comunidade (entre as
pessoas):
As ligações diretas entre cidadãos podem formar uma base para o desenvolvimento:
• Grupos de cidadãos e associação pelo setor económico.
• Grupos de cidadãos e associação por grupos etários, interesses. Aqui a
participação dos jovens é de especial interesse, porque:
• Eles são o futuro nas áreas rurais, pois temos que reduzir o despovoamento. É
importante que os jovens das zonas rurais decidam desenvolver a sua vida, e é
igualmente importante que os jovens das zonas urbanas decidam mudar-se para
zonas rurais.
⚪ estão mais abertos à tecnologia e à inovação, e também possuem
capacidades de cooperação e parceria. Tudo isso pode ser utilizado.
⚪ Muitas vezes estão cheios de motivações, sonhos, planos e podem ter
bastante entusiasmo e conhecimento para resolver problemas.
• Os grupos de cidadãos também podem ser formados por género: por exemplo, um
grupo de mulheres pode ser uma base para a capacitação das mulheres rurais,
mas também um ponto de partida de diferentes tipos de mulheres rurais, mas
estes também podem ser uma boa forma de iniciar atividades locais, encontrar
pessoas que pensam da mesma forma, etc.

HINTS
Se estiver interessado
em saber mais sobre
ferramentas e métodos,
que podem ser usados
no desenvolvimento da
comunidade, consulte o
capítulo: Receitas para o
Desenvolvimento Local
Sustentável e Resiliente
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Além de ligações diretas e informais, existem diferentes ferramentas a nível da
comunidade, que podem ser usadas no processo de criação de novas direções,
planeamento, tomada de decisão:
• Essas são formas diferentes de democracia participativa. Nestas diferentes
oficinas, podem ser criadas conexões entre diferentes atores-chave (decisores,
empresas locais, agricultores e grupos comunitários)
• como uma ferramenta de tomada de decisão, pode ser usada a análise SWOT
também como uma ferramenta.
Quando decide iniciar um programa, que pode ser direcionado para a mobilização e / ou à
partilha de conhecimento, também é possível usar tecnologia recente como redes sociais,
plataformas on-line etc. A procura e a partilha de práticas recomendadas podem ser:
• uma fonte de informação
• uma base de networking.

CHAPTER V: Sistemas Sustentáveis (Ligações)

RUSDELA - Rural Sustainable Development for local Decision makers

2. Ligações regionais
Pode ser um bom caminho para o desenvolvimento rural num nível mais amplo, quando
as conexões rurais - rurais são estabelecidas. Estas podem ser uma parte, por exemplo,
do alargamento e da expansão de diferentes tipos de iniciativas de desenvolvimento
sustentável rural.
A Participatory Regional Rural Development Strategy (PRRDS) (Estratégia Regional de
Desenvolvimento Rural Participativa) envolve os seguintes passos:
1. Situação atual.
2. Análise de problemas, possibilidades e ideias comuns em aldeias e cidades.
3. Diagnóstico da situação.
4. Plano de ação para resolver problemas, iniciar novos programas.
5. Plano de ação.
6. Orçamento necessário
A criação de uma Estratégia Rural Participativa pode também acontecer em diferentes
estágios, no caso de recursos limitados. Pode começar com o envolvimento de um (ou
mais) atores, e pode começar com uma área bem definida.
A Estratégia Participativa deve ser apoiada por um grupo de atores representando o
território que é composto pelos principais agentes económicos, sociais, culturais e
associativos dos diversos municípios e que, com a sua participação nas sessões técnicas
de trabalho, demonstraram interesse em participar na definição e aplicação deste
documento estratégico. Para facilitar a sua participação ativa e a construção efetiva da
Estratégia, a intervenção desses agentes foi articulada através de diversos workshops
que foram agrupados de acordo com diferentes áreas temáticas:

Areas temáticas

ÁREA ECONÓMICA

ÁREA SOCIAL

ÁREA AMBIENTAL

ÁREA INSTITUCIONAL

Setores
Agricultura e Pecuária
Cooperativismo
Turismo
PME
Comércio
Turismo
Grupos vulneráveis
Sociocultural (consumo sustentável, gestão de desperdício)
Agricultura amiga do Ambiente
• criação de “florestas, parques comestíveis”
• consumo sustentável
• gestão de desperdícios
Decisores e outros atores institucionais chave.

Podemos ver que, às vezes encontramos o mesmo tema em diferentes áreas. Por
exemplo, o turismo sustentável é uma atividade não só social, mas também económica,
que serve também o propósito ambiental. O objetivo final do processo proposto é:
melhorar as relações e comunicações entre regiões rurais nas áreas rurais trabalhando
em conjunto e em busca de um desenvolvimento sustentável comum.
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3. Ligações urbano – rurais
As ligações rural-urbanas são uma parte importante da nossa vida.
Muitas vezes as pessoas trabalham em áreas rurais, mas vivem em áreas urbanas vizinhas
e vice-versa. As pessoas decidem mudar-se do meio rural, e algumas pessoas decidem
também mudar-se para ambientes rurais. Isso cria um desafio para maximizar espaços e
oportunidades de aprendizagem e também meios de subsistência sustentáveis.
As diferenças geográficas, económicas, sociais e cognitivas entre populações urbanas e rurais
geraram incompreensões e preocupações. Como resposta a esse distanciamento, as cidades
e as áreas rurais procuram agora inventar novos tipos de relacionamentos que sejam mais
equilibrados e sustentáveis. Essas relações incluem a realocação do abastecimento urbano
de alimentos, o investimento urbano em áreas rurais, a prestação de serviços urbanos aos
agricultores locais, parcerias ou acordos contratuais entre áreas urbanas e rurais, mas também
formas experimentais de produção de alimentos (por exemplo, agricultura, agroecologia e
agricultura apoiada pela comunidade em pequena escala) e a contribuição dos representantes
da cidade nas políticas agrícolas. Aqui temos uma preferência por análise de novas formas de
relacionamento entre áreas rurais urbanas e remotas.
Um dos fatores importantes das conexões urbano - rurais é a mobilidade. Existem
diferentes possibilidades de mobilidade para o desenvolvimento. Alguns deles, como a
partilha de carros, servem diretamente o Desenvolvimento Sustentável.
• Melhoria das infraestruturas de mobilidade.
• Infraestruturas de mobilidade ambiental ligadas ao ecoturismo (vias verdes,
ciclovias, etc.)
• Transporte público (incluindo projetos de transporte).
• Partilha de carros e iniciativas de partilha de carros.
• Facilitar o transporte para jovens (reduzindo o declínio da população)
• To facilitate transport to young people (reducing population decline)

4. Ligações internacionais dedicadas ao
desenvolvimento sustentável rural
As ligações internacionais podem ser um fator muito importante na realização do
desenvolvimento sustentável.

HINTS
Sobre os Objetivos
de Desenvolvimento
Sustentável, pode encontrar
mais informações e detalhes
no capítulo: Desenvolvimento
Sustentável
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Infraestrutura, transporte, saúde, mudança climática, energia, cadeias de alimentos, etc.,
são todos tópicos dos ODS, que são o maior interesse dos ambientes rurais.
Existem diferentes redes de partilha e desenvolvimento de conhecimento das grandes
cidades da Europa e do mundo em relação ao desenvolvimento sustentável. Por exemplo,
as diferentes iniciativas de cidades verdes.
É também possível que as aldeias construam redes para a realização do desenvolvimento
sustentável. Os tópicos dessas cooperações podem ser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inclusão social nas áreas rurais
Agricultura baseada na comunidade
Mudança geracional
Revitalização das áreas rurais entre inovação empreendedora
Living Lab
Aprender boas práticas com os outros
Visitas de estudo
Criação de grupos de interesse comum, que podem ter contato entre si
Criar “desafios comuns”
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5. Sustainable mobility
Para as comunidades rurais é uma questão importante, como se movimentar. O Conselho
Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável define mobilidade sustentável
como: “o tipo de mobilidade que atende às necessidades da sociedade para se mover
livremente, obter acesso, comunicar, negociar e estabelecer relacionamentos sem
sacrificar outros requisitos humanos ou ecológicos essenciais hoje ou no futuro.
Direito das pessoas à mobilidade: o direito a uma mobilidade adequada, de
qualidade e segura é um dos direitos fundamentais dos cidadãos da UE, que
tem sido constantemente declarado pelas políticas de desenvolvimento e de
transportes, tanto a nível dos Estados pan-europeus como nacionais. Essa
mobilidade não só garante igualdade de oportunidades económicas e sociais
para todos (possibilidade de realizar atividades económicas, acesso a educação
e emprego ...), mas também a sua inclusão social e acesso a outros elementos de
qualidade de vida. Sabemos que a capacidade de utilizar plenamente esse direito
proclamado, depende da localização geográfica (por exemplo, configuração do
terreno, distância ao destino da mobilidade), pessoal (por exemplo, rendimento
pessoal que permita comprar um carro ou pagar um bilhete de transporte,
carta de condução, etc.) e elementos públicos conjuntos (por exemplo, nível de
desenvolvimento da infraestrutura de transporte, número de linhas de transporte
e empresas de transporte disponíveis em determinado território).
Quando pensamos em desenvolver, usando a Mobilidade Sustentável, temos que saber
os seus princípios:
1. Preservar o ambiente natural
O meio ambiente não deve ser degradado por atividades relacionadas ao transporte.
2. Manter a saúde e segurança humana
Os sistemas de transporte podem ter um impacto direto na saúde e segurança.
3. Satisfazer as necessidades de deslocações da população
As pessoas precisam de confiabilidade e escolha de modo num sistema integrado que
fornece para todas as capacidades e meios financeiros.
4. Apoiar uma boa economia
O transporte precisa apoiar uma economia que melhore o bem-estar de todas as
pessoas, com a devida atenção à igualdade social.
5. Minimizar os custos dos transportes para acesso e mobilidade
A redução do custo da mobilidade e do acesso aumentará a capacidade das pessoas
desfavorecidas em termos de transporte de aproveitar as oportunidades sociais,
culturais e económicas disponíveis.
6. Minimizar os custos das infraestruturas
Os sistemas de transporte precisam ser planeados de forma a que a sua infraestrutura
e serviços possam ser financiados a longo prazo, e que seja feito melhor uso dos
investimentos.
7. Manter a segurança energética
O transporte pode desempenhar um papel significativo ao ajudar a dissociar o apoio de
uma boa economia, do aumento da procura por combustíveis fósseis.
8. Assegurar a viabilidade de longo-prazo do sistema de transporte
A infraestrutura e os serviços de transporte precisam ser continuamente mantidos; e
como um sistema integrado, todos os componentes devem trabalhar juntos para uma
excelente eficácia.
Todas as medidas relacionadas com a Mobilidade Sustentável têm de ser incluídas
num processo de planeamento participativo, a fim de obter um Plano de Mobilidade
Sustentável (Sustainable Mobility Plan - SMP):
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Um SMP é um documento estratégico, que pode ser desenvolvido também por processos
participativos, e inclui:
•
•
•
•

Necessidades de mobilidade e análise de problemas nas cidades / vilas.
Diagnóstico da situação de mobilidade das correntes.
Plano de ação com várias medidas para resolver esses problemas e necessidades.
Cronograma de proposta e orçamento de ações.

Normalmente, só as cidades médias e grandes tinham este tipo de planos estratégicos,
mas um documento estratégico para cidades e aldeias de áreas rurais pode ser muito
interessante para resolver os seus problemas e necessidades de mobilidade. Se o custo
deste tipo de documento for muito alto para uma pequena cidade, uma opção é um Plano
de Mobilidade Regional Sustentável para toda a área e implementá-lo em conjunto.
A utilização de diretrizes sobre o desenvolvimento e implementação do SUMPS
(preparado pela Comissão Europeia) poderá ser muito útil.

5.1. Exemplos de medidas
de mobilidade sustentável
em Áreas Rurais:

Melhorar as infraestruturas de mobilidade.
Muitas vezes o maior problema de mobilidade das áreas rurais é a falta de uma boa e
completa rede de mobilidade. Se as áreas rurais tiverem um Plano SMP ou Mobilidade
Regional Sustentável, esse documento pode ajudar a conhecer as prioridades dos
investimentos em infraestruturas.
Ainda assim, curiosamente, existem algumas opções que podem dar possibilidades
especiais para os ambientes rurais:
Infraestruturas de mobilidade ambiental ligadas ao ecoturismo (vias verdes,
ciclovias, etc.).
Para ligar a mobilidade e as ligações, o turismo sustentável e o desenvolvimento
económico das zonas rurais, os seguintes tipos de infraestruturas poderiam ser uma
solução possível:
• As vias verdes são antigas linhas férreas desativadas que foram recuperadas e
recondicionadas para utilização de caminhantes e ciclistas. Explorá-los é uma
maneira diferente, agradável e ecológica de conhecer as áreas rurais, a sua
cultura e as suas paisagens. Esta é a alternativa ideal para todas as idades, que
respeita o meio ambiente e reúne o desporto ao ar livre.
• Necessidade de transporte público: Podemos resolver o problema de custobenefício usando soluções alternativas para áreas de menor população.
• Partilha de carros e iniciativas de partilha de carros. A partilha de carros é
um modelo de aluguer de carros em que as pessoas alugam carros por curtos
períodos de tempo, muitas vezes por horas. São atraentes para os clientes que
fazem uso apenas ocasional de um veículo, bem como outros que gostariam
de acesso ocasional a um veículo diferente do que eles usam no dia-a-dia. A
organização de aluguer de carros pode ser uma empresa comercial ou pode ser
um grupo ad hoc, ou mesmo um serviço voluntário ou um cidadão simples para
ajudar os cidadãos.
Estas iniciativas são mais usuais nas áreas urbanas por causa do número de cidadãos,
da distância das viagens e dos potenciais usuários, mas com alguns ajustes, podem ser
uma medida inovadora também para áreas rurais.

5.2. Internet, trabalho e
mobilidade:
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O teletrabalho ou home-office significam o uso de tecnologia da informação e
telecomunicações para substituir as viagens relacionadas ao trabalho. O teletrabalho
permite que os funcionários trabalhem em casa ou num centro de teletrabalho local
um ou mais dias por semana usando ferramentas de comunicação, como telefone, fax,
teleconferência pela Internet, e-mail ou mensagens instantâneas, para executar tarefas
de trabalho remotamente.
Isso significa menos viagens e ainda a possibilidade de emprego em ambientes rurais.
No entanto, traduzir simplesmente o trabalho baseado no escritório em trabalho solitário
a partir de casa ou de grupos menores dentro de uma rede de áreas rurais, não está
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HINTS
Se está mais interessado em
possíveis produtos rurais, por
favor, siga para o capítulo:
Agroecologia.

isento de dificuldades. Historicamente, existiu sempre o surgimento de consideráveis
problemas sociais e organizacionais quando as novas tecnologias são introduzidas na
situação de trabalho existente.
Estas barreiras sociais e psicológicas do teletrabalho, podem muito bem contrariar todos
os benefícios que os sistemas de teletrabalho podem trazer para as áreas rurais. Esses
fatores devem ser primeiro, investigados e superados.
Comprar na internet
As compras online são muitas vezes substitutas das compras normais, porque as
pessoas compram cada vez mais de forma digital. De fato, descobriu-se que as compras
on-line têm efeitos de substituição nas compras em loja. Mas provavelmente para os
ambientes rurais, é mais importante visitar (ou estabelecer) lojas básicas nas povoações.
Ainda assim, as compras pela internet podem ser interessantes em áreas rurais,
não apenas para comprar produtos, caso as lojas estejam tão longe de áreas menos
povoadas, mas também para vender produtos rurais em toda a Europa.
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Teoria da mudança
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Neste capítulo, vamos explorar primeiro o modelo
VUCA, que descreve nosso mundo como volátil,
incerto, complexo e ambíguo. Na parte 2, vamos
explorar a resiliência e sustentabilidade da
comunidade como uma possível resposta para um
mundo VUCA. Na parte 3, vamos explorar ainda
mais como funciona a liderança da comunidade
e, na parte 4, veremos os resultados da liderança
da comunidade: a mudança na comunidade e seus
pontos de alavancagem.

1. Introdução
Este capítulo explora os conceitos da liderança comunitária, resiliência comunitária e
mudança comunitária no contexto do VUCA. Compreender estes três termos irá ajudarnos a aplicar melhor as ferramentas e metodologias que o toolkit RUSDELA propõe, para
que as comunidades rurais possam aprender a responder e se adaptar de forma mais
resiliente e sustentável aos tempos atuais de rápida mudança (ver Imagem 1).

1 - (Waters, et al in Science, Vol351:2016)

O mundo em que vivemos está a mudar mais rapidamente e muito mais diferente do que
nunca. Isso acontece não apenas por motivos tecnológicos e científicos, mas também
por motivos demográficas, ambientais e socioeconômicas. Esses fatores resultaram em
mudanças ecológicas tão importantes que os cientistas propuseram recentemente que
estamos agora numa nova época geológica: o Antropoceno. Nesta nova era, os seres
humanos são os principais agentes da transformação¹ and are permanently impacting the
geology of the planet.

Imagem 1: A Estrada VUCA – Imagem base de Success Performance Solutions, 2015; adaptada para VUCA &
RUSDELA por Resilience Earth, 2017

Nosso mundo globalizado está a tornar-se cada vez mais complexo e difícil de prever.

59

CHAPTER VI: Teoria da mudança

RUSDELA - Rural Sustainable Development for local Decision makers
O termo comum para descrever essa situação é o VUCA, um acrónimo que caracteriza
a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade dos sistemas ecológicos,
sociais, políticos e económicos atuais (ver Figura 2). A estrutura do VUCA pode ser usada
para vários fins analíticos, mas para o toolkit RUSDELA, consideramos uma estrutura
relevante para nos ajudar a entender melhor as realidades das comunidades rurais e dos
municípios. Muitos governos concentram-se na forma como as comunidades urbanas e
costeiras podem adaptar-se a esses tempos de VUCA, mas poucos exploram uma forma
de resposta e adaptação das comunidades rurais.
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Imagem 2: O Quadro VUCA - Resilience Earth, 2017

A primeira coluna no diagrama em cima explica a que se refere diretamente cada um
dos elementos do quadro VUCA. A coluna do meio identifica os impactos negativos que
podem criar cada um dos elementos do quadro VUCA. Na última coluna, o diagrama
ilustra possíveis ferramentas e metodologias que poderiam ajudar a abordar os impactos
negativos desses quatro elementos.
No caso da volatilidade, a mudança é rápida e dinâmica. Isso pode causar instabilidade,
as pequenas mudanças podem causar grandes impactos e vice-versa. O planeamento
municipal é afetado por essa característica, porque é mais difícil fazer um plano que leve
em consideração mudanças voláteis. Os grandes esforços municipais para resolver este
tipo de problemas (VUCA) podem ter pouco impacto, enquanto algumas intervenções
aparentemente pequenas podem ter um impacto significativo.
As diferenças entre as comunidades podem ser enormes. Em algumas
comunidades, as mudanças internas podem resultar em instabilidade enquanto
que outras comunidades são mais afetadas por mudanças externas. A
combinação de mudanças externas e internas pode resultar numa situação mais
instável.
Compreendendo de que forma acontece a mudança em cada comunidade e
desenvolvendo uma teoria de mudança específica para cada município rural, os atores
locais podem ajudar a sua comunidade a aprender e a considerar a volatilidade.
A Incerteza refere-se aos resultados e impactos imprevisíveis das ações municipais. As
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comunidades rurais são cada vez mais influenciadas e as realidades estão a tornar-se
mais complexas e difíceis de prever. Essa incerteza pode ter impactos negativos para a
comunidade, tais como demasiados fatores e redes para uma comunidade considerar no
planeamento das suas ações, ou seja, uma sobrecarga de informações. Uma forma de
ajudar a mitigar a incerteza é analisar os processos da comunidade e identificar quais os
pontos de alavancagem, ou ações estratégicas que podem ter impactos mais positivos,
significativos e duradouros na comunidade.
Os processos de mudança locais e globais são explicados pelo termo: complexidade.
Isso refere-se aos muitos fatores-chave que afetam conjuntamente as realidades das
comunidades rurais. Esses fatores juntos podem dificultar uma correta tomada de
decisões dos municípios, bem como que sigam processos decisórios transparentes
e participativos. O envolvimento da comunidade, a formação e outros processos
participativos podem ajudar a comunidade a entender as suas complexidades internas e
externas e, portanto, tomar decisões mais informadas através de processos de tomada
de decisão mais rigorosos. Por último, a ambiguidade é usada para explicar como é
difícil entender e analisar as informações confusas e contraditórias sobre as realidades
das comunidades rurais. O impacto disso pode resultar numa ampla dispersão na
colocação de esforços de um município, o que pode diminuir os impactos e a estratégia
de longo prazo dos seus projetos. Fazer uma análise de rede no início de qualquer
processo de planeamento municipal pode ajudar a resolver a ambiguidade, de maneira a
garantir que o município tenha uma compreensão clara das necessidades, interesses e
recursos dos seus cidadãos, organizações, empresas e instituições.

VUCA equals opportunity when...
Volatile

Uncertain
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municipalities
incorporate vision,
and create their
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change.
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Imagem 3: VUCA como uma Oportunidade - Resilience Earth, 2017

Até recentemente, a estratégia mais comum implementada pelas comunidades para
superar situações difíceis é oporem-se e resistem a quaisquer desafios e obstáculos e
manter e ampliar as estruturas e instituições existentes. No passado, essa estratégia
funcionava bem porque as situações difíceis eram mais simples de prever.
No entanto, essa estratégia já não é viável para as comunidades num mundo VUCA.
O futuro das comunidades rurais reside na nossa capacidade de responder e adaptarse às mudanças de uma forma mais ativa e, ao fazê-lo, tornar-se mais resilientes e
sustentáveis.
Isso requer uma mudança na perceção. A situação VUCA é um desafio, mas também
é uma oportunidade. Para ver isto assim, torna-se mais fácil as comunidades rurais
responderem. Uma boa resposta é agir em vez da reagir, adaptação em vez de
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resistência.
Os tempos atuais exigem que as comunidades e municípios criem soluções adaptadas
às suas necessidades e interesses. Essas abordagens podem ser pioneiras e geralmente
exigem alguns riscos.
Mas mesmo esse processo pode ser apoiado pela informação. O que parece novo
e pioneiro no nosso ambiente imediato, é provável que possa encontrar que já
tenha sido experimentado por outros noutros lugares. Estes podem ser uma fonte
de inspiração, mas é também possível ver o que poderia funcionar no nosso caso e
o que não. Por exemplo, se quiser organizar a distribuição local de alimentos, pode
escolher entre várias opções possíveis.
Mark Zuckerberg, o CEO do Facebook, disse:
‘O maior risco é não correr nenhum risco… Num mundo que está a mudar muito
rapidamente, a única estratégia que é garantido falhar é não assumir riscos”
(Zuckerberg, 2011)
“A necessidade é a mãe de arriscar.” — Mark Twain
Não se trata apenas de “correr riscos”, mas também em que direção gostaríamos de
desenvolver. Na próxima seção, descreveremos características de liderança que podem
aproveitar o potencial de riscos informados e ideias inovadoras nos processos de
construção de comunidades rurais.

2. Resiliência e Sustentabilidade da Comunidade
2 - (ARUP, 2015; Folke, 2016)

O conceito de resiliência está a tornar-se cada vez mais fundamental no estudo e na
prática da sustentabilidade². As principais instituições, como por exemplo, o Schumacher
College está a incorporar o estudo da resiliência nos seus principais programas de
sustentabilidade, e a Universidade de Estocolmo fundou o Centro de Resiliência de
Estocolmo (SRC) há uma década, tornando-se líderes globais em pesquisa sobre
resiliência. O foco principal da Schumacher College e da SRC é entender a resiliência de
uma perspetiva ecológica.
Esta seção irá explorar a resiliência e sustentabilidade da comunidade a partir
da perspetiva da comunidade rural. As ideias discutidas nas páginas seguintes são
inspiradas na literatura das áreas ecológica e psicossocial, no entanto, incluem novas
pesquisas da cooperativa sem fins lucrativos Resilience Earth (www.resilience.earth)
exclusivas para este toolkit referente à resiliência no contexto do desenvolvimento
sustentável rural. Como tal, a definição de resiliência usada para este toolkit foi adaptada
da definição do fundador da SRC, Carl Folke.:
Resiliência é a capacidade das comunidades rurais de persistir, adaptar e
transformar face à mudança espectável e inesperada, movendo-se, assim,
em direção a um planeta e ambiente-humano verdadeiramente sustentável e
entrelaçado.

3 - (Gunderson & Holling, 2002)

De acordo com Buzz Holling³ e a Resilience Alliance, o ciclo da resiliência tem quatro
fases (ver Imagem 7). Quando aplicado a comunidades rurais, a fase de conservação é
caracterizada por um governo local estável que não sofreu mudanças durante um longo
período de tempo. As instituições comunitárias podem estar a servir bem a comunidade,
mas estão a tornar-se cada vez mais rígidas e o nível de resiliência da comunidade é
baixo.
A curto ou longo prazo, a fase de conservação é seguida por uma fase de liberação,
caracterizada por colapso, incerteza e também “destruição criativa”. Isso pode dever-se a
uma mudança significativa no governo local, seja por causa de uma mudança no partido
político ou por um presidente que está no poder há muito tempo, mas também pode
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dever-se a fatores externos, como uma crise económica, política ou ecológica, quer a
nível nacional ou global. A fase de liberação é frequentemente uma fase curta e intensa
com uma capacidade de resiliência baixa, mas crescente. No início da fase de liberação, a
comunidade está a reagir à crise, mas no final desta fase, a comunidade tem mais espaço
para refletir e responder à mudança nas circunstâncias.
Reorganization Phase
Time of innovation,
restructuring and
greatest uncertainity
Resilience: high

Conservation Phase:
Time of stability and
increased rigidity.
Resilience: low

Growth Phase
Time of expansion and
seizing of opportunity
Resilience: high, but
decreasing

Release Phase:
Time of “creative
destruction”, collapse and
uncertainity
Resilience: low, but
increasing

Imagem 4: O Ciclo de Resiliência – Ciclo Original da Resilience Alliance, 2010; modificado e adaptado por
Resilience Earth, 2017

No final da fase de libertação, os membros da comunidade e atores externos começam
a ver onde podem realocar a si e aos seus recursos no seu “novo” contexto comunitário.
Quando começam a reestruturar-se e reorganizar-se ativamente, a comunidade entra
na fase de reorganização. Geralmente, é quando a comunidade sente mais incerteza
sobre o seu futuro. No entanto, é também um momento em que as ideias e soluções mais
inovadoras são geradas e também quando a resiliência da comunidade é mais elevada.
Mais perto do final desta fase, os líderes e membros da comunidade começam a planear
projetos que preencham as lacunas e espaços que foram libertados durante a fase de
libertação ou que nunca foram preenchidos.
Quando a implementação de projetos e planos para o desenvolvimento sustentável rural
começa, isso marca o início da fase de crescimento do ciclo de resiliência. Esta fase
é um momento para aproveitar oportunidades, experimentar e assumir riscos, como
iniciar projetos piloto para parques recreativos criados pela comunidade ou aumentar
a participação da comunidade no orçamento municipal. Nesta fase, a resiliência é
elevada, embora diminuindo lentamente à medida que a comunidade entra na fase de
conservação.
Em termos de duração, as fases de crescimento e conservação muitas vezes duram
mais tempo do que as de reorganização e libertação, dando a energia necessária
para sustentar estas duas fases posteriores. Contudo, uma comunidade rural poderá
experienciar “miniciclos” de resiliência, aninhado dentro de um ciclo maior de resiliência.
Isto é especialmente verdade em períodos VUCA, no qual uma comunidade pode
experimentar muitas perturbações e mudanças durante o período (desconhecido) do
contexto VUCA.
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High Resilience = Sustainability

Time
Imagem 5: Uma elevada resiliência resulta em sustentabilidade - Resilience Earth, 2017

Outra forma visual de explicar como funciona a resiliência é através de diagramas de
fluxo. Na Figura 8, “o sistema”, entendido como “a comunidade rural”, mostra uma elevada
resiliência. Isso significa que a comunidade tem uma grande capacidade de enfrentar
grandes mudanças, sejam elas sociais, ecológicas, políticas, etc., e emergem não apenas
intactas, mas muitas vezes mais fortes do que antes.
Uma comunidade rural com elevada energia e resiliência é aquela que tem uma
biodiversidade saudável e múltiplas interações positivas entre o seu povo e entre
seu povo e a terra. Como tal, esta comunidade rural resiliente é mais sustentável
ecologicamente.

+ Resilience
- Resilience

Theshold
or tipping point

Image 6 : O Limiar ou Ponto de Quebra da Resiliência - Resilience Earth, 2017

A Imagem 9 explica o conceito do limiar, ou potencial “ponto de quebra”, em detalhe.
Quando uma comunidade rural é capaz de aumentar as suas interações e diversidade
em todos os aspetos (ecológico, social, económico e político), tem um limiar maior
e, portanto, é mais resiliente em tempos de mudança. No entanto, se esse limite
diminuir porque a comunidade está a usar em excesso os seus recursos e a simplificar
as suas interações ecossistémicas (veja a Figura 10), a comunidade não só perde a
biodiversidade local e regional, como enfraquece as relações entre as pessoas e a
natureza e entre os próprios membros da comunidade.
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Image 7 : Perder Resiliência - Resilience Earth, 2017

O resultado final do uso excessivo de recursos e perda de biodiversidade é que o limite
de resiliência da comunidade diminui para o “ponto de quebra”. Isso significa que o
equilíbrio do sistema da comunidade cai para um novo equilíbrio que tem menor energia
e menor capacidade de lidar com a mudança. Se a comunidade tiver de enfrentar
uma grande mudança social, política, económica ou ecológica, ela terá agora menos
capacidade e energia para se adaptar e se transformar, a fim de emergir de forma
resiliente do processo de mudança. O risco é que a comunidade caia tão baixo na escala
de energia que entre num período de grande mudança e/ou crise, que acabaria por levar a
comunidade à “fase de liberação”, uma fase esperançosa, mas desafiadora.
Construir resiliência e sustentabilidade é um processo natural longo, mas a
intervenção humana pode modificar, impedir e/ou assistir este processo. Na Figura 11,
os círculos representam os diferentes processos relacionados com a sustentabilidade e
resiliência; degradação, restauração e regeneração. O primeiro círculo representa uma
comunidade rural que está a usar em excesso os seus recursos e que está prestes a
desgastar o seu limiar de resiliência até se degradar para a segunda posição. A transição
entre a primeira fase e a segunda fase representa um processo de degradação social e
ecológico. O segundo círculo encontrou um novo equilíbrio, mas insustentável, que tem
uma baixa energia e baixa resiliência.
A vida é resiliente e, nesse estágio inferior, a comunidade é capaz de entrar numa fase de
libertação, na qual liberta muito espaço para reorganização e crescimento. Por exemplo,
um ecossistema natural com baixa intervenção humana teria uma flora pioneira, como
os pinheiros, que semeiam muita vegetação para ajudar o ecossistema a recuperar-se
mais rapidamente. Um ecossistema com uma interação humana mais elevada, como
uma comunidade rural, restauraria conscientemente a sua comunidade ao seu estado
original em termos sociais e ecológicos. Isso pode ser feito recuperando a perda de
biodiversidade por meio de projetos de desenvolvimento sustentável e recuperando
políticas públicas que aumentem o bem-estar da comunidade no seu estado original. A
transição para o terceiro círculo representa o processo de restauração.
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Image 8 : Restauração e Regeneração como Processos de Sustentabilidade Resiliente - Resilience Earth,
2017

No terceiro círculo, a comunidade é agora mais sustentável do que era e, se fosse
construir um alto limiar de resiliência, ela tornar-se-ia resilientemente sustentável.
No entanto, a comunidade rural aumenta a sua sustentabilidade resiliente ao passar
por um processo de regeneração. Para isso, a comunidade rural poderia aumentar
intencionalmente a biodiversidade local e regional e as conexões entre as pessoas e a
natureza e entre os próprios membros da comunidade. Por exemplo, uma comunidade
poderia realizar um programa maciço de plantio de árvores ou implementar estratégias
ambiciosas de participação da comunidade que poderiam contribuir para a regeneração
ecológica e social e, portanto, maior sustentabilidade.
Com a questão do plantio de árvores, ilustramos o processo de regeneração. Por
exemplo, é possível criar “parques comestíveis, florestas comestíveis” e também
podemos plantar árvores frutíferas (novamente) entre campos agrícolas. Isso
serve múltiplos objetivos: educacional, saudável, alimento local, biodiversidade e
clima. A Índia, por exemplo, iniciou recentemente o seu programa nacional, para
atender o Acordo de Paris, no qual plantarão 30 milhões de hectares de árvores.
No ano passado, voluntários plantaram 66 milhões de árvores em 12 horas⁴.

4 - http://www.independent.co.uk/news/world/
asia/india-plant-66-million-trees-12-hoursenvironment-campaign-madhya-pradesh-globalwarming-climate-a7820416.html

O conceito de sustentabilidade resiliente pode ser mais explorado em comparação com o
conceito de sustentabilidade tradicional (ver Figura 12). A sustentabilidade tradicional é
vista como a interseção de três dimensões: social, económica e ecológica. É a interpretação
dessas três dimensões e o seu papel nos processos de sustentabilidade que torna o conceito
de sustentabilidade tradicional bastante distinto da sustentabilidade resiliente.
A sustentabilidade resiliente tem uma abordagem baseada em sistemas para a
sustentabilidade, na qual a resiliência e a regeneração estão implícitas no entendimento
da sustentabilidade. A economia é considerada entrelaçada com a sociedade, sob o
conceito de economia social. Como tal, as relações económicas são fundamentadas nos
ideais de empreendedorismo social. A economia social está aninhada numa sociedade
ecológica que se reconhece como parte e não separada dos processos ecológicos. Como
tal, a dinâmica de regeneração rege as ações da sociedade ecológica. Por fim, englobar a
sociedade ecológica e a sua economia social é uma natureza integrada, que exemplifica a
sustentabilidade resiliente.
Este conceito é muito semelhante ao conceito de incorporação da sociedade
e economia no meio ambiente. Por favor, veja o capítulo: origens do
desenvolvimento sustentável.
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Imagem 9 :Sustentabilidade tradicional versus sustentabilidade resiliente - Diagrama original da
sustentabilidade tradicional por Amitrano, 2009;
Adaptado pela Resilience Earth para facilitar a comparação com um novo diagrama sobre sustentabilidade resiliente, 2017

3. Liderança Comunitária
Há muitas características comuns que determinam porque alguns municípios urbanos
e rurais são capazes de responder e se adaptar melhor à mudança do que outros. No
entanto, quando exploramos a forma como esses municípios decidem responder e
adaptar-se, pode ser resumido em dois conceitos: participação e responsabilidade.
Os municípios que têm processos participativos de tomada de decisão são aqueles
que têm uma sociedade civil forte que se capacita a entrar nos espaços de tomada de
decisões municipais e a participar neles; e / ou ter uma liderança municipal participativa
que envolva ativamente a participação de diversos cidadãos na tomada de decisões
municipais.
A liderança participativa da comunidade reflete-se nos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) do Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP) para 2016–
2030. SDG # 16 sobre Paz, Justiça e Instituições Fortes, afirma ser um dos seus alvos:
“garantir tomadas de decisão responsáveis, inclusivas, participativas e
representativas a todos os níveis.” (SDG 16.7, UNEP)
Embora os ODS estejam definidos para serem cumpridos nos próximos 15 anos,
existem muitas comunidades em todo o mundo que já praticam a liderança participativa
horizontal. Tradicionalmente, inúmeras comunidades e nações indígenas em todo o
mundo praticam alguma forma de tomada de decisão comunitária participativa ou
coletiva, como a nação Haudenosaunee no sul de Ontário, Canadá (Horn-Miller, 2013),
as várias nações Maori na Nova Zelândia (Haring et al, 2015), a nação Pokot no Quênia
(Masinde et al, 2003) e a nação Eberá Katío no norte da Colômbia (CCJ, 2013).
Alguns exemplos europeus significativos de tomada de decisão participativa também
precedem os ODS da ONU. Por exemplo, um surto de iniciativas relacionadas em todo o
Reino Unido surgiu após a publicação de “The Power Inquiry” (2006), uma investigação
independente do sistema democrático da Grã-Bretanha (EIPP, 2009). Essas iniciativas
incluíram plataformas on-line, bem como a proliferação de grupos de assessoria de
cidadãos, júris de cidadãos, painéis de cidadãos e cimeiras de cidadãos. Em 2007, o
estado de Rheinland-Pfalz, Alemanha, conduziu um processo participativo de sucesso
para a reforma do setor público que, desde então inspirou outras regiões e municípios a
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criar espaços onde cidadãos e administração podem planear políticas em conjunto. (EIPP,
2009).
Desde o estabelecimento dos ODS da ONU, o partido de base “Barcelona en Comú”,
que governa a cidade de Barcelona, está ativamente a envolver os cidadãos no
reestruturação dos espaços público urbanos, para que ambos contribuam para impactos
ecológicos e sociais positivos (Ajuntament de Barcelona, 2015). Continuando neste
espírito, no início de 2017, o município de Barcelona lançou um projeto piloto altamente
ambicioso para um processo de Orçamento Participativo em toda a cidade (Ajuntament
de Barcelona), 2017).

PARTICIPATORY

LEADERSHIP
learnings from geese...

1. Increased momentum:
As each goose flaps its wings, it uplifts the ones behind it.
2. Awarness of colective synergy:
When a goose leaves the group, ir feels the resistance of flying alone and flies slower.
3. Sense of shared responsibility:
When the leading goose gets fired, ir rotates backwards, leaving space for the next leader.
4. Communication based on trust & solidarity:
The geese at the back honk to encourage the geese up front.
5. Attention to inclusiveness, equity and wellbeing:
If a goose gets sick or wounded, two geese drop out ro help and protect it.

Imagem 10 : Liderança Comunitária - Resilience Earth, 2017

Algumas características-chave da liderança participativa em municípios rurais podem
ser comparadas a bandos de gansos que voam em forma de V. Como explicado na
imagem 4, quando os espaços de tomada de decisões municipais se abrem para incluir
mais participação da comunidade, isso pode ter impacto positivo no desenvolvimento
sustentável das comunidades rurais. Esses impactos positivos incluem uma taxa de
desenvolvimento mais consistente e responsável, bem como uma maior capacidade
de trabalho em rede dentro e entre os membros da comunidade, instituições e outras
partes interessadas. A liderança participativa também aumenta os espaços informais de
comunicação, o que não só ajuda a disseminar valores baseados na comunidade, como
a solidariedade e a equidade, mas também melhora a capacidade da comunidade de
resolver conflitos de forma eficaz.
Por fim, a liderança participativa promove um senso de responsabilidade
partilhada. No contexto do desenvolvimento da comunidade rural sustentável, a
responsabilidade da comunidade também pode ser entendida como a capacidade de
responder aos contextos VUCA. Conforme explicado na Figura 5, a capacidade de
responder envolve três abordagens resumidas por: conscientização - capacitação
- ação. Num município rural responsável com um elevado nível de participação
da comunidade, essas três abordagens acontecem simultaneamente ao nível do
cidadão individual, nível familiar, bairro e municipal. A conscientização requer
que os membros da comunidade (inclusive os líderes) tenham empatia com as
necessidades e capacidades de outros membros da comunidade, bem como as
necessidades e capacidades do ambiente natural dentro e conectado ao município.
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RESPONSE ABILITY
the ability to respond.
1. Empatheric awarness of the needs and capacities of community members and the environment
2. Creative empowerment of community members.
3. Conscious action, not unconscious re-action.

Imagem 11 : Responsabilidade da comunidade - Resilience Earth, 2017

A capacitação dos membros da comunidade pode ser explorada e exercida usando
métodos criativos que ajudam os membros a “pensar fora da caixa” (consulte o capítulo
sobre Ferramentas e Metodologias para obter mais informações). A terceira abordagem
é agir conscientemente e não reagir inconscientemente aos vários cenários que um
contexto VUCA pode apresentar a um município rural. Por exemplo, se um município é
capaz de avaliar o contexto e planear possíveis abordagens para cenários futuros, eles
estão a demonstrar uma liderança resiliente responsável em direção ao desenvolvimento
rural sustentável.
As abordagens de participação da comunidade podem contribuir para uma governança
mais eficaz e transparente nos municípios rurais. Existem duas ressalvas em relação
ao uso efetivo das abordagens de participação da comunidade, pois elas devem ser
(1) estrategicamente identificadas e (2) adaptadas para atender às necessidades
específicas da comunidade. Nos contextos VUCA, as diferentes questões sociais,
culturais, económicas e ambientais de cada comunidade ajudam a determinar que
abordagens de participação da comunidade são selecionadas para serem aplicadas. Em
muitos casos, as experiências de outras comunidades podem simplesmente ajudar a
inspirar as comunidades rurais a não apenas adaptar outras abordagens de participação
comunitária, mas a inovar e projetar as suas próprias abordagens social e culturalmente
específicas.
Concluindo, o uso estratégico e personalizado da participação da comunidade nos
processos de desenvolvimento sustentável rural tem múltiplos benefícios (ver Imagem
6). Pode aumentar a responsabilidade das pessoas envolvidas, bem como aumentar o
número de pessoas que partilham essas responsabilidades. Além disso, a participação
da comunidade diversifica as perspetivas partilhadas no diálogo com a comunidade, o
que, por sua vez, aumenta a possibilidade de gerar soluções criativas e inovadoras para
os problemas VUCA que a comunidade enfrenta. A participação também descentraliza
as decisões, o que amplia a abrangência e a capacidade do município para responder
a situações complexas. Por fim, quando os membros da comunidade são envolvidos na
tomada de decisões municipais, os objetivos do processo de desenvolvimento rural são
mais claros e definidos e há maior apropriação pública das iniciativas de sustentabilidade
do município.
É importante perceber que a participação da comunidade é uma pré-condição
para a liderança participativa. Portanto, antes que uma comunidade possa
praticar a liderança participativa, ela deve começar pela participação da
comunidade. Como realizar este objetivo: veja o capítulo sobre Ferramentas e
Metodologias.
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COMMUNITY PARTICIPATION brings us...
1. More Response-Ability, because there are more people involved in the proccess.
2. More diversity in the perspective, therefore more creativity in the response.
3. Descentralisation in decision-making, therefore better response to complex enviroments.
4. Codesigned processes that create more community involvement and that clarify the vision.

Imagem 12 : Participação da comunidade - Resilience Earth, 2017

4. Mudança Comunitária e Pontos de Alavancagem
Existem muitas teorias históricas, culturais e ancestrais de mudança social e ecológica,
no entanto, esta seção irá basear a sua discussão sobre a mudança social usando a
teoria tripla da mudança social pelo sul-africano Doug Reeler, que é fortemente fundada
em sistemas de pensamento como no conhecimento tradicional local. A explicação
da mudança social e ecológica será seguida por uma discussão sobre como esta se
relaciona ao conceito de sustentabilidade resiliente VUCA e o conceito relacionado de
pontos de alavancagem.
Segundo Reeler (2010), existem três tipos de mudança social (ver Figura 13). A primeira
é a mudança emergente, que se refere às mudanças lentas do dia-a-dia que acontecem
quando uma sociedade aprende e se adapta a ambientes complexos e / ou dinâmicos. Um
exemplo de mudança emergente é a tendência positiva que os países experimentaram no
último século em termos de direitos das mulheres. Esses direitos surgiram lentamente ao
longo do tempo, através de mudanças no sistema educacional, no sistema eleitoral e em
termos culturais e políticos, diminuindo lentamente a outrora imensa lacuna na igualdade
de género na maioria dos países. A mudança emergente torna-se um processo de
mudança mais consciente quando uma comunidade ou uma sociedade intencionalmente
dedica mais tempo à reflexão e à aprendizagem, como priorizar o espaço nas salas
de aula para o pensamento crítico ou o espaço nas vizinhanças para o diálogo na
comunidade.
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EMERGENT CHANGE: WE MAKE OUR PATH BY WALKING IT
LESS CONSCIOUS EMERGENT CHANGE

MORE CONSCIOUS EMERGENT CHANGE

TRANSFORMATIVE CHANGE: THROUGH CRISIS AND UNLEARNING
HOT CRISIS
OR COLD STUCKNESS
CREATING
A NEW SITUATION
ADOPTING NEW VALUES, IDEAS ETC..
UNCOVERING THE ROOTS OF THE
CRISIS UNLEARNING
INAPPROPIATE IDEAS, VALUES
ETC..

TURNING POINT, FACING THE REAL WILL TO
CHANGE, DEALING WITH RESISTANCE TO
CHANGE: FEAR (SELF) DOUBT, (SELF) HATRED

PROJECT CHANGE: WORKING WITH A PLAN

THE INTERCONNECTING CONFIGURATION OF THE DIFFERENT
TYPES OF CHANGE DEPENDS ON THE CONTEXT & SITUATION

Imagem 13 : As Três Facetas da Mudança Social - Teoria e diagrama original de Doug Reeler, 2010; recriado e
modificado por Resilience Earth, 2017

5 - 15M refers to the 15th of May 2011, when
hundreds of thousands of protestors occupied
the main squares across all of Spain in order
to protest the mismanagement and lack of
transparency in the regional and national banking
sectors and the grave economic crisis that hit
Spain as a result.
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A mudança transformadora ocorre quando uma sociedade passa por uma crise ou por
um longo período de estagnação. O resultado desse processo de mudança significa
que a sociedade é forçada a encontrar um novo equilíbrio, seja perdendo, restaurando
ou melhorando a sua qualidade de vida anterior. Isso pode ser bem ilustrado na imagem
anterior (imagem11) sobre os Processos de Sustentabilidade Resiliente. Um exemplo
recente de uma crise global que provocou mudanças sociais regenerativas positivas
foi o movimento “15M” ⁵ de 2011 na Espanha, inspirado pelo movimento da Primavera
Árabe. O movimento 15M tinha muitos objetivos, mas todos se concentraram em
aumentar a participação do cidadão para o bem comum (Castells, 2012). O impacto
desse movimento aumentou notavelmente a consciência pública sobre o poder da voz
da sociedade civil. Em 2015, o partido político de Barcelona En Comú foi eleito para o
município na sua plataforma de participação cidadã e desde então lançou vários projetos
piloto e criou plataformas como www.decidim.cat para facilitar os referendos online
e governobert.bcn.cat para garantir transparência das políticas e ações do governo
municipal.
Por último, a mudança projetável é aquela provocada pela definição de metas e pelo
planeamento de ações correspondentes, a fim de alcançar uma mudança social positiva.
O desenvolvimento sustentável - se realizado - pode ser uma forma de mudança
projetável.
O planeamento do desenvolvimento sustentável é um exemplo de mudança projetável, na
qual são definidos objetivos claros para a sustentabilidade resiliente e são projetados e
implementados métodos para alcançar os objetivos.

CHAPTER VI: Teoria da mudança

RUSDELA - Rural Sustainable Development for local Decision makers

Reorganization Phase

Conservation Phase

Emergent
Change

Trasformative
Change
Growth Phase

Release Phase

Imagem 14 : Mudança Social como um Processo Resiliente - Ciclo Original de Resilience Alliance, 2010;
Adaptado à teoria tripla da mudança social por Resilience Earth, 2017

Essas três facetas da mudança social também podem ser entendidas em termos
ecossociais usando o ciclo de resiliência (ver Figura 14). A mudança projetável
corresponde às fases de crescimento e conservação, que são geralmente fases mais
previsíveis nas quais os planos sociais e ambientais podem ser realizados com os
resultados esperados. A mudança transformativa ocorre durante a fase de libertação,
logo após um período de crise ou “estagnação”. Uma crise geopolítica ou um desastre
natural são exemplos em grande escala de situações que caracterizam o fim da fase de
conservação e o início da fase de libertação. Finalmente, a mudança emergente vem
através da reflexão e aprendizagem da comunidade, bem como do reequilíbrio ecológico,
características típicas da fase de reorganização.
Dado o atual contexto VUCA, com as suas rápidas e dinâmicas mudanças sociais,
económicas e políticas, é importante entender que os três tipos de processos de
mudança são relevantes na efetivação de uma sustentabilidade social e ecológica
positiva e duradoura. O papel da mudança transformadora é aproveitar um conflito ou
uma crise e transformá-la numa oportunidade de construção social. Por exemplo, nos
cenários VUCA, as crises económicas são mais prováveis de ocorrer, mas se aplicarmos
a compreensão da mudança transformadora, essas crises podem ser usadas para
provocar uma mudança social positiva. Os processos emergentes de mudança às vezes
são postos de lado durante os períodos VUCA, porque a população está focada em
crises atuais e futuras.
No entanto, é necessário que as comunidades sejam estratégicas e continuem a
dedicar recursos para a construção de mudanças emergentes positivas. Isso inclui o
financiamento de projetos educacionais e inovadores em escolas públicas, no plantio de
uma horta florestal municipal ou a realização de um processo de orçamento participativo.
Os processos de mudança transformadores e emergentes são os tipos de mudança
mais difíceis de facilitar, mas são os mais recompensadores, pois implicam a ativação
de pontos de alta alavancagem (ver Imagem 16). Também sabemos, por exemplo, do
exemplo acima mencionado de questões de direitos das mulheres, que isso só pode
acontecer quando o facilitador (a) vem de dentro do grupo. Lembremo-nos também do
processo de emancipação negra, que sem Martin Luther King não poderia alcançar os
seus objetivos. Então, é fundamental perceber primeiro a participação da comunidade.
Por fim, a mudança projetável é uma abordagem válida para a construção de mudanças
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sociais positivas no VUCA, mas está mais limitada a ações concretas, como a elaboração
de planos e projetos de desenvolvimento sustentável.

SYSTEMIC LEVELS

Society
Community
Organizational
Interpersonal
Individual

Imagem 14 : Relacionamento entre diferentes níveis de Sistema – Ciclo Original por Resilience Alliance,
2010; modificado por Resilience Earth, 2017

Ao facilitar os processos de mudança, também é importante saber que uma mudança
numa comunidade rural tem um impacto direto tanto no cidadão individual quanto na
região ao redor. Isso ocorre devido à interconexão entre esses sistemas aninhados,
na qual sistemas menores (uma pessoa ou uma árvore) mostram os mesmos
comportamentos e características dos sistemas maiores (uma comunidade ou floresta),
apenas em diferentes escalas (ver Imagem 15). Por exemplo, o caso de um cidadão que
demonstra uma crescente conscientização e preocupação com os impactos ecológicos
dos combustíveis fósseis é um indicador de que a sociedade em geral também está a
aumentar a sua consciência e preocupação com esses mesmos problemas.
O cerne da questão está em onde e como as comunidades rurais podem efetuar uma
mudança social e ecológica positiva duradoura, a fim de alcançar uma maior resiliência
e sustentabilidade. Para este fim, Donella Meadows, um agricultor orgânico e teórico
de sistemas, propôs uma teoria em 1993 sobre o conceito de pontos de alavancagem.
Os pontos de alavancagem referem-se ao nível de eficácia e eficiência de uma ação em
relação ao seu impacto geral. Estes são muitas vezes contraintuitivos, o que significa
que as ações que se consideraria mais eficazes são aquelas que são menos efetivas, e as
ações que consideramos menos eficazes às vezes são surpreendentemente altamente
efetivas. Em 1996, Peter Senge traduziu a teoria dos pontos de referência de Meadows
para o popular modelo Iceberg (veja a Figura 16).
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Imagem 16 : Os Pontos de Alavancagem Iceberg para a Mudança Social e Ecologica – Conceito Original de
Donella Meadows, 1993;
Apresentado como o Modelo Iceberg por Peter Senge, 1996

De acordo com Meadows e Senge, um ponto de baixa alavancagem é quando uma
comunidade reage a um evento. Senge usa o exemplo de apanhar uma constipação. Se
uma pessoa reagir ao frio fazendo uma simples pergunta, “O que acabou de acontecer?”,
A resposta simples é “estou a ficar constipado”. No entanto, isso limita a pessoa a
observar toda a situação e, portanto, ser capaz de resolver isto. No caso de uma
comunidade rural, o governo municipal poderia perguntar: “O que está a acontecer ao
mercado de trabalho?” E a resposta simples seria: “Não há emprego suficiente”. A solução
simples, mas de baixa alavancagem, seria colocar as pessoas desempregadas a receber
um subsídio mensal limitado e apoio para encontrar um novo emprego.
Aprofundar o iceberg significa uma aprendizagem mais profunda e uma maior
alavancagem. Assim, quando a pessoa que está constipada faz a pergunta: "Qual a
tendência ao longo do tempo?", ela está a aumentar a sua capacidade de identificar
e antecipar padrões ou tendências. Essa pessoa poderá responder: “Eu apanho mais
constipações quando durmo menos”. Esta informação é útil para ela entender quando
poderá ficar novamente doente, mas não a ajuda a entender por que é que fica doente.
No caso de uma comunidade rural, podem identificar padrões entre o aumento do
desemprego e a chegada de cadeias comerciais internacionais na região.
Continuando a aprofundar o iceberg, a pessoa com frio pergunta: “O que influenciou os
padrões?” E “Quais são as relações entre as partes”. Isso ajudará a pessoa a entender o
design das estruturas subjacentes, e poderá permitir que ela relacione o elevado nível de
stresse no trabalho e os hábitos alimentares pouco saudáveis a seu problema de sono
e à sua tendência ficar constipado. Numa comunidade rural, a resposta a essa questão
mais profunda poderia revelar que a comunidade já tinha passado por uma depressão
económica antes, durante a qual muitas empresas locais fecharam. Assim, quando
apareceu um supermercado, os moradores locais começaram a fazer as suas compras lá,
porque era mais barato e mais fácil.
O lugar com os pontos de alavancagem mais altos é quando uma pessoa que apanha
um resfriado e pergunta a si mesma: “Que suposições, crenças e valores tenho sobre
mim mesmo e sobre o mundo ao meu redor?” E “Que crenças mantêm o meu sistema no
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lugar?”. Ao responder a essas perguntas mais profundas, a pessoa aprende mais sobre
si mesma e está em melhor posição para mudar e transformar o seu modelo mental
ou a sua visão do mundo. Se ela responder: “Acho que a minha carreira é a coisa mais
importante da minha vida. A comida saudável é muito cara. Pessoas que dormem 8
horas são preguiçosas,” ela estará a revelar muito sobre o que valoriza na vida e como
acredita que o mundo deveria funcionar. No caso de uma comunidade rural, fazer essas
perguntas pode revelar que a comunidade acredita que já não pode tornar-se uma aldeia
próspera que usa seus recursos de forma sustentável, como costumava fazer, porque a
comunidade agora depende de grandes empresas para fornecer as suas necessidades,
bens e serviços. Sé depois dessas reflexões serem feitas de forma explicita, uma pessoa
ou uma comunidade poderá dar o próximo passo para decidir se quer ou não continuar a
manter esse sistema de crenças, ou mudá-lo para outro modelo mental mais sustentável
e resiliente.
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Capitulo VII
Prática do
desenvolvimento
sustentável rural
(Receitas para o desenvolvimento
local sustentável e resiliente)
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1. Introdução
O toolkit RUSDELA apresenta uma coleção de ferramentas e metodologias para
ajudar os criadores de mudança, os decisores e os “polinizadores” a agirem de forma
responsável no presente, olhando para o passado e para o futuro. Olhar para o passado
ajuda os atores locais a recuperarem-se e a construírem identidade e conhecimento
locais, bem como olhar para o futuro os ajudará a enfrentar os desafios do mundo VUCA
com Visão, Compreensão, Clareza e Agilidade.
Aqui fornecemos-lhe ferramentas que podem usá-lo para diferentes objetivos e
em diferentes fases do seu trabalho local.
Existem diferentes tipos de ferramentas que poderá usar, dependendo da fase em
que se encontra, e dependendo do seu objetivo. Estas ferramentas são: Avaliação
da comunidade, Envolvimento e Formação, Planeamento e Implementação. A
ordem de apresentação aqui não é a ordem na qual irá trabalhar. É possível que, por
exemplo, comece pelo Envolvimento e Formação, porque já concluiu a avaliação
da comunidade. A leitura desta seção ajudá-lo-á a compreender que o tempo e os
recursos humanos são necessários. A duração do processo pode depender do seu
objetivo específico. Por exemplo, se quiser fazer uma avaliação da comunidade
sobre a segurança alimentar na sua comunidade, pode ser um processo mais curto.
Antes de começar, deve também considerar quem facilitará o processo? Precisa
de um facilitador externo? Como poderá verificar, os processos aqui apresentados
são longos, alguns deles podem demorar vários meses ou até mais.
Os vários métodos estão delineados nas páginas seguintes, sendo alguns apresentados
como ferramentas e metodologias discretas e outras como transversais.

2. Avaliação da comunidade
Esta seção descreve as ferramentas e metodologias que ajudam as comunidades a
refletir, avaliar e aprender com as situações atuais e passadas, a fim de projetar e planear
um futuro sustentável e resiliente. As ferramentas e metodologias que se seguem
baseiam-se no quadro de pesquisa e prática de ação participativa:
-

O processo FOSET
Os cartões SDG (ODS) de Implementação da Comunidade
Revisão e análise de documentos
Entrevistas semiestruturadas
Grupos focais participativos

Ferramenta
Transversal

Objectives
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Processo FOSET (Organização Fractal para Transformação Social e Ecológica)
• Compreender
melhor a
capacidade de
mudança social
e resiliência das
organizações e
comunidades
•Promover a
aprendizagem
dentro e entre
organizações /
comunidades
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D: De um mês a
um ano para a
metodologia de
avaliação inicial
Duração /
Periodicidade

P: Metodologia
Anual de
Monitorização
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Objectives

• Conceber o
componente social
dos planos de
desenvolvimento
sustentável rural

Participantes

• Decisores da
comunidade
• Outros atores
locais chave
• Membros da
comunidade em geral

Custos/ Materiais

Tipo de Processo

Emergente

Capacidade de
alavancagem

Sumário

Taxas diárias de
facilitação externa
e avaliação, se
necessário

Média-Elevada

O processo FOSET (Zárate, 2014) avalia as capacidades atuais
e potenciais de resiliência e a mudança para organizações
e comunidades. É um método participativo de avaliação e
planeamento que foi criado após o estudo dos atuais processos
de mudança nos contextos VUCA dentro das comunidades
indígenas, bem como nos movimentos ecológicos e sociais locais
e globais. O processo FOSET é baseado em quatro dimensões
intra-relacionadas e inter-relacionadas:
• Pessoas e Recursos • Valores e Estratégias • Estruturas e
Processos • Ações e Impactos

Passos / fases
Fase 1:
Recolha de
informação

O processo FOSET começa com uma simples etapa de recolha de informações por
dimensão, baseada em pesquisa. Esta informação é reúne-se melhor através de uma
mistura de ferramentas, como a análise de documentos, entrevistas com informadoreschave e observação participante.
Na dimensão de Pessoas e Recursos, a comunidade faz primeiro um inventário dos seus
recursos e capacidades humanas e de capital.
Na dimensão Valores e Estratégias, a comunidade identifica os valores e crenças que
fundamentam e guiam os seus planos estratégicos e de desenvolvimento da comunidade.
Na dimensão Estruturas e Processos, a comunidade descreve as suas estruturas e
processos internos, tanto narrativa quanto visualmente, desenhando organogramas,
telas ou outras ferramentas visuais.
Na dimensão Ações e Impactos, a comunidade lista as suas áreas de competência e
responsabilidade municipal (versus as áreas sob jurisdição do distrito/região ou estado)
e, em seguida, lista os impactos e resultados dessas áreas de ação. Por exemplo, se o
município é responsável pela gestão e manutenção da escola local, pode listar as ações
como as atividades específicas que fazem em relação à escola, e a lista de impactos
incluiria o que observam como resultado dessas atividades.

Fase 2:

A segunda fase requer a análise interna de cada uma das quatro dimensões. Um
avaliador pode facilitar uma reunião comunitária participativa ou outro tipo de espaço
participativo para realizar essa análise. Uma ampla gama de atividades envolventes,
como World Café, Open Space ou Dotmocracy, pode ser usada para promover o diálogo,
a reflexão e a análise necessárias para essa fase. Uma rápida análise SWOT pode ser
incorporada na análise de cada dimensão, na qual as forças internas, as fraquezas
internas, as oportunidades externas e as ameaças externas são discutidas.
Na dimensão de Pessoas e Recursos, a comunidade pode refletir sobre como as pessoas
usam seus recursos naturais e de capital e como o ambiente natural e construído afeta
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as pessoas. Por exemplo, a comunidade pode refletir sobre espaços comunitários
compartilhados (como parques, centros, piscinas, etc.) e ver se eles são usados com
frequência pela comunidade, se são acessíveis, se promovem recreação saudável, se
promovem o diálogo e a conversação, ou se eles são uma barreira para esses critérios.

Na dimensão Valores e Estratégias, a comunidade pode refletir sobre como os seus
valores e sistemas de crenças estão relacionados às suas estratégias e planos. Existe
uma relação direta entre os dois? Existem alguns valores que não são representados pela
comunidade, mas que estão implícitos nas estratégias e planos municipais? Por exemplo,
a comunidade diz que valoriza a biodiversidade, mas não há referencia à biodiversidade
nos seus planos de desenvolvimento rural?
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a dimensão Estruturas e Processos, a comunidade pode refletir sobre as relações entre
as estruturas municipais e institucionais da cidade e que tipo de processos (e relações
e distribuição de poder) provêm dessas estruturas. Por exemplo, se o município tem um
conselho consultivo comunitário composto por cidadãos em geral, essa estrutura cultiva
processos mais participativos em comparação com um município que não possui espaços
estruturados para o envolvimento da comunidade.

Na dimensão Ações e Impactos, a comunidade lista suas áreas de competência e
responsabilidade municipal (versus as áreas sob jurisdição da província ou estado) e,
em seguida, lista os impactos e resultados dessas áreas de ação. Por exemplo, se o
município é responsável pela gestão e manutenção da escola local, eles podem listar
as ações como as atividades específicas que fazem em relação à escola, e a lista de
impactos incluiria o que eles observam como resultado dessas atividades.
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Fase 3

A comunidade então explora as inter-relações entre as quatro dimensões, fazendo
perguntas semelhantes àquelas que eles perguntaram ao explorar e analisar cada
dimensão individual. Uma análise SWOT mais abrangente também pode ser realizada,
avaliando os pontos fortes internos, fraquezas internas, oportunidades externas e
ameaças externas da comunidade.
Se uma comunidade tem um alto grau de relacionamentos e conexões dentro (dentro) de
cada dimensão e entre cada dimensão, eles têm uma maior capacidade de mudança e
resiliência. Se eles têm dimensões frágeis, estas são as áreas que eles têm que enfrentar
e fortalecer, a fim de se tornarem mais resilientes, sustentáveis e capazes de produzir
mudanças sociais e ecológicas positivas.

Fase 4:
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A última fase do Processo FOSET é a fase de projeto e planeamento, que aproveita
toda a reflexão, aprendizagem e conclusões das fases anteriores e as aplica num plano
estratégico, plano operacional ou plano de desenvolvimento rural sustentável.
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Ferramenta
Transversal

Cartões ODS Implementação Comunitária
D: 2–3 horas

• Envolver toda a
comunidade no
aprendizado sobre
os ODS
Objetivos

• Aplicar os ODS
estratégica e
operacionalmente
num plano de
desenvolvimento
sustentável rural

Duração /
Periodicidade

• Decisores da
comunidade
Participants

• Outros atores
locais chave

Custos / Materiais

• Membros da
comunidade em
geral
Tipo de Processo

Sumário

Emergente

Capacidade de
alavancagem

P: durante reuniões
comunitárias
regulares, sessões
de planejamento
e / ou sessões de
avaliação

€20 pelos cartões
ODS Taxas diárias
de facilitação/
avaliação externa,
se necessárias

Média

Os cartões ODS foram criados pela GAIA Education, uma antiga
instituição de educação ambiental sediada no Reino Unido, a fim
de incentivar os líderes comunitários a aprender sobre os ODS e
aplicá-los estratégica e operacionalmente aos planos e ações da
comunidade.

Passos / Fases
Fase 1:
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Iniciar conversas focadas na comunidade sobre a implementação dos ODS locais
O processo altamente interativo convida os participantes a se engajar em conversas
construtivas sobre a relevância local dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) - com base em um conjunto de cartões projetados para ajudar a estruturar diálogos
de pequenos grupos. Através dessas conversas, os participantes vão:
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• priorizar uma série de metas que são particularmente importantes para sua
comunidade
• começar a definir como as parcerias multi-stakeholder podem ser estabelecidas
em sua comunidade para apoiar a implementação centrada no projeto de ODS
específicos
• garantir que os ODS sejam implementados de maneiras que sejam sensíveis à
singularidade bio cultural do lugar
• trabalhar em vários grupos pequenos para identificar políticas, projetos e recursos
que possam apoiar esta implementação e categorizá-los naqueles já existentes e
aqueles a serem criados
• esboçar estratégias de como mobilizar as partes interessadas locais em torno
de um projeto viável para demonstrar a implementação desses objetivos na sua
localidade, e
• identificar formas eficazes de divulgar projetos de sucesso em toda a
comunidade.

Fase 2:
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Formar pessoas para se tornarem multiplicadores destas conversas
Atingir os Objetivos Globais até 2030 requer iniciar esses tipos de processos nas
comunidades em todos os lugares, e todos nós somos chamados a nos tornarmos
multiplicadores de conversas focadas nos ODS sobre o futuro sustentável de nossa
comunidade.
Os cartões ODS de implementação comunitária em combinação com o guia do
workshop e a experiência de ter participado na formação de um dia inteiro, transformará
a maioria dos participantes em potenciais multiplicadores de tais conversas na
comunidade. Os participantes receberão uma breve introdução sobre como usar os
cartões para replicar a formação com a sua equipa no trabalho, com grupos comunitários
locais e funcionários públicos, e para alunos e funcionários das suas universidades ou
escolas locais. Quando completarem a formação, os participantes terão as ferramentas
e experiência para ajudar os outros a refletirem sobre porquê e de que forma as metas
globais são relevantes para sua comunidade ou negócios e quais os primeiros passos a
serem dados para contribuir e alcançar as metas globais da humanidade até 2030.
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MÉTODO

Objetivos

Revisão e análise de documentos
• Entender melhor
a situação passada
e atual de uma
comunidade

D: 1 – 5 dias
Duração/
Periodicidade

Nenhum

Custos / Materiais

Custos de impressão
de documentos, se
necessário

Projetável

Capacidade de
Alavancagem

Baixa

Participantes
Tipo de Mudança
Sumário

Revisão e análise de documentos baseados em pesquisas.

Steps / phases
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Passo 1:

Coletar documentos relevantes e material audiovisual relacionado ao processo da
comunidade que está sendo revisado.

Passo 2:

Leia e analise os documentos coletados, usando o quadro FOSET.

Passo 3:

Partilhar os resultados com os membros da comunidade e incluir descobertas na
avaliação escrita.
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MÉTODO

Objetivos

Participantes

Tipo de Processo
Sumário

Entrevistas semi-estruturadas
• Entender melhor
a situação passada
e atual de uma
comunidade
• Líderes
comunitários
• Principais
intervenientes
da comunidade,
incluindo
representantes
de populações
vulneráveis
Emergente

Duração/
Periodicidade

2 horas por
entrevista (1 hora
para entrevista, 1
hora para rever a
entrevista)

Custos / Materiais

Capacidade de
alavancagem

Média

Entrevista com as principais partes interessadas da comunidade.

Passos / fases
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Passo 1:

Selecione as principais partes interessadas da comunidade, aplicando critérios
claros para a representação equitativa do mosaico da comunidade. Peça aos líderes
da comunidade recomendações e peça aos entrevistados recomendações adicionais
(técnica de “bolas de neve” de pedir às pessoas que recomendem outras pessoas). Esta
é uma maneira eficaz de se conectar a pessoas que geralmente não são imediatamente
visíveis, porque não se envolvem diretamente com os líderes da comunidade, mas são
ativos na construção da comunidade da mesma forma.

Passo 2:

Entreviste a seleção final dos entrevistados usando os padrões éticos da Associação
Europeia de Avaliação de confidencialidade e privacidade para cada entrevista. Use o
quadro FOSET para estruturar perguntas. Use um SWOT para as perguntas da entrevista
real se for útil e relevante.

Passo 3:

Rever e analisar as entrevistas usando o quadro FOSET.

Passo 4:

Partilhar os resultados com os membros da comunidade, respeitando a confidencialidade
e privacidade dos entrevistados. Inclua descobertas na avaliação escrita.
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MÉTODO

Objetivos

Participantes
Tipo de
Mudança
Sumário

Grupos de foco
• Explorar e entender um
problema específico
•Indivíduos diretamente
relacionados a uma questão
específica ou área geográfica
Emergente

Capacidade de
alavancagem

Duração/
Periodicidade

2 horas por
sessão de
grupos de foco

Custos/
Materiais
Média

Sessões dinamicamente facilitadas que envolvem pequenos grupos
de pessoas relevantes para explorar e analisar um tópico específico
ou questões específicas da região, como o bem-estar da vizinhança.

Passos / fases
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Passo 1:

Selecione os participantes do grupo de foco, aplicando critérios claros para
representação equitativa em relação ao assunto ou região em questão. Peça aos líderes
da comunidade recomendações e peça ao primeiro rascunho de potenciais participantes
para recomendações adicionais (técnica de “bola de neve” de pedir às pessoas que
recomendem outras pessoas) antes de fazer a lista final de participantes. Esta é uma
maneira eficaz de se conectar a pessoas que geralmente não são imediatamente visíveis,
porque não se envolvem diretamente com os líderes da comunidade, mas são ativos na
construção da comunidade da mesma forma.

Passo 2:

Facilite os grupos focais usando atividades que envolvam todos no diálogo, análise
e construção. Use os padrões éticos da Associação Europeia de Avaliação de
confidencialidade e privacidade para cada sessão do grupo focal. Use o quadro FOSET
para estruturar as sessões.

Passo 3:

Revise e analise os resultados do grupo de foco usando o quadro FOSET.

Passo 4:

Partilhar os resultados com os membros da comunidade, respeitando a confidencialidade
e a privacidade dos participantes do grupo de foco. Incluir os resultados da avaliação
escrita.
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3. Envolvimento e Formação
Esta seção descreve as ferramentas e metodologias que ajudam os cidadãos da
comunidade a fortalecer suas conexões, relacionamentos e capacidades para que
possam tornar-se mais eficazes na mudança de opinião, tomadores de decisão e
catalisadores da comunidade. Uma parte integral dessas ferramentas é o foco no
aprendizado e treinamento como parte do processo participativo de engajamento. As
ferramentas e metodologias específicas descritas nesta seção são:
•
•
•
•
•

Meta-networking
Conselhos Comunitários (tais como Conselhos de Sustentabilidade e Resiliência)
Reuniões Comunitárias
Formação em SDG e resiliência
Formação de liderança participativa
MÉTODO

Objetivos

Participantes
Tipo de Mudança

Sumário

Meta-networking
• Identificar os diferentes
grupos sociais e
culturais dentro de uma
comunidade
• To bridge the different
social and cultural groups
within a community

Duration/
Periodicity

• “catalisadores”
comunitários

Custos/ Materiais

Emergente

Capacidade de
alavancagem

D: 1 – 3
months
P: once

Elevada

Meta-networking (Gilchrist, 2009) refere-se à rede informal
entre pessoas de diferentes grupos sociais e culturais dentro
da mesma comunidade ou cidade, a fim de unir esses grupos
distintos e criar uma comunidade diversa, mas coesa.

Passos / fases
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Passo 1:

Identificar os “catalisadores” da comunidade:

Passo 2:

Moderar as reuniões de rede entre os diferentes catalisadores da comunidade, a fim
de criar pontes entre os diferentes grupos sociais e / ou culturais e para identificar as
necessidades e interesses comuns em questões sociais e ambientais.
Os catalisadores comunitários também são candidatos ideais para grupos focais,
conselhos comunitários (veja abaixo) e para serem facilitadores de apoio para reuniões
comunitárias (veja em baixo).

• Pessoas que representam informalmente grupos sociais e / ou culturais
distintos. Eles podem ser líderes, mas também podem ser gerações mais jovens
que frequentaram a escola ou trabalharam desde uma idade mais jovem na
comunidade e mantêm relações informais com pessoas de outros grupos sociais e
/ ou culturais.
• Pessoas que se envolvem com outros grupos sociais e / ou culturais distintos, ou
que estão dispostas a se envolver com outros grupos.
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MÉTODO

Conselhos Comunitários

Objetivos

• Criar um conselho
consultivo
constituído por
uma representação
equitativa do tecido
comunitário

Participantes

• Diversos
representantes da
comunidade

Custos/ Materiais

Tipo de Mudança

Emergente

Capacidade de
alavancagem

Sumário

Os conselhos comunitários aconselham o governo municipal
e outras instituições em questões relacionadas ao bem-estar
comunitário e ambiental. Eles rastreiam problemas e dão
feedback sobre os processos da comunidade.

Duração/
Periodicidade

D: 2 – 3 horas
P: a cada 2 a 6
meses

Média-Elevada

Passos / fases
Passo 1:

Identificar candidatos potenciais para o conselho comunitário, usando critérios
específicos que respeitem a diversidade da comunidade e estabeleça um conselho que
tenha uma representação equilibrada de:
•
•
•
•
•
•
•

Passo 2:
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género
idade
cultural, religiosa e/ou origem ética
estatuto socioeconómico status
capacidade/deficiências/outras incapacidades
orientação sexual
outros grupos distintos que exigem representação, talvez devido à região ou
vizinhança onde vivem, ou seu envolvimento em associações ou movimentos
comunitários específicos

Facilitar reuniões do conselho comunitário nas quais os participantes dialogam sobre
questões sociais e ecológicas que afetam os membros da comunidade e dão seus
comentários ao governo municipal e outros governos municipais.
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MÉTODO

Reuniões Comunitárias

Objetivos

• Envolver a
comunidade em
geral no processo
de desenvolvimento
rural sustentável

Participantes

• Membros da
comunidade em
geral
• Líderes
comunitários

Custos/ Materiais

Tipo de Mudança

Projetável
Emergente

Capacidade de
alavancagem

Sumário

As reuniões da comunidade estão abertas ao público em geral e
envolvem os membros da comunidade para compartilhar opiniões
e ideias sobre diferentes questões sociais e ecológicas.

Duração/
Periodicidade

D: 2 – 3 horas
P: cada 6 a 12
meses

Médio

Passos / fases
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Passo 1:

Dependendo do tamanho da comunidade, recomenda-se ir de porta em porta para
explicar o processo de desenvolvimento rural sustentável e convidar pessoalmente
as pessoas a participarem de todas as fases participativas do processo, incluindo as
reuniões da comunidade.

Passo 2:

A facilitação da própria reunião da comunidade deve ser altamente participativa e
envolvente, usando uma variedade de ferramentas participativas nas quais as pessoas
podem compartilhar suas opiniões e ideias e nas quais essas opiniões e ideias podem ser
registradas. Atividades como Jogos Sistêmicos ou Dotmocracia ou Barômetro são ideais
para reuniões comunitárias.

Passo 3:

A etapa final da reunião da comunidade é o registro audiovisual e narrativo e o relatório
para a comunidade. Um pequeno vídeo das conclusões da reunião pode ser reunido
e publicado no site do governo municipal, e um pequeno relatório visual que coleta
opiniões e ideias da comunidade em um formato de fácil leitura. Isso contribui para a
transparência e aprendizagem no processo de desenvolvimento rural sustentável.
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MÉTODO

Formação em ODSe resiliência

Objetivos

• Envolver toda a
comunidade no
aprendizado sobre
os ODS
•Aplicar os ODS
estrategicamente e
operacionalmente
em um plano de
desenvolvimento
sustentável rural

Participantes

• Decisores da
comunidade
• Outros atores
locais chave
• Membros da
comunidade em
geral

Custos/ Materiais

€ 20 para os
cartões ODS
Taxas diárias
externas de
facilitação /
avaliação, se
necessário

Tipo de Mudança

Emergente

Capacidade de
alavancagem

Média

Sumário

Os cartões ODS foram desenvolvidos pela GAIA Education,
uma antiga instituição de educação ambiental sediada no Reino
Unido, com o objetivo de incentivar os líderes comunitários a
aprender sobre os ODS e aplicá-los de maneira estratégica e
operacional aos planos e ações da comunidade.

Duração/
Periodicidade

D: 2–3 horas
P: durante reuniões
comunitárias
regulares, sessões
de planeamento
e/ou sessões de
avaliação

Passos / fases
Passo 1:

Iniciar conversas focadas na comunidade sobre a implementação do SDG local
O processo altamente interativo convida os participantes a se engajar em conversas
construtivas sobre a relevância local dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) - com base num conjunto de cratões desenvolvidos para apoiar na estruturação de
diálogos de pequenos grupos. Através dessas conversas, os participantes irão:
• priorizar uma série de metas que são particularmente importantes para sua
comunidade
• começar por definir de que forma as parcerias “multi-stakeholder” podem ser
estabelecidas na sua comunidade de maneira a apoiar a implementação focado
num projeto de ODS específicos
• garantir que os ODS sejam implementados de forma a que sejam sensíveis à
singularidade bio cultural do lugar
• trabalhar em vários grupos pequenos para identificar políticas, projetos e recursos
que possam apoiar esta implementação e categorizá-los naqueles já existentes e
aqueles a serem criados
• esboçar estratégias de como mobilizar as partes interessadas locais em torno
de um projeto viável para demonstrar a implementação dessas metas em sua
localidade, e
• identificar formas eficazes de divulgar projetos bem-sucedidos em toda a
comunidade e além deles.

Passo 2:

Formar as pessoas para que estas se tornem multiplicadores destas conversações
Atingir as Metas Globais até 2030 requer iniciar esses tipos de processos nas
comunidades em todos os lugares, e todos nós somos chamados a nos tornarmos
multiplicadores de conversas focadas nos ODS sobre o futuro sustentável de nossa
comunidade.
Os ‘SDG Community Implementation Flashcards’ em combinação com o roteiro
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do workshop e a experiência de ter participado do treinamento de um dia inteiro,
transformará a maioria dos participantes em possíveis multiplicadores de tais conversas
na comunidade. Os participantes receberão uma breve introdução sobre como usar
o script e os cartões para replicar o treinamento com sua equipe no trabalho, com
grupos comunitários locais e funcionários públicos, e para alunos e funcionários de suas
universidades ou escolas locais. Os participantes deixarão o treinamento equipado com
as ferramentas e a experiência para ajudar outras pessoas a refletir sobre o porquê
e como as metas globais são relevantes para sua comunidade ou negócios e quais os
primeiros passos que podem ser dados localmente para alcançar as metas globais da
humanidade até 2030.
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MÉTODO

Formação em liderança participativa
• To increase the
capacity of formal
and informal
community
leaders to engage
their community
members in
participatory
processes

Duration/
Periodicity

Participantes

•Líderes
comunitários e
tomadores de
decisão formais
•Líderes
comunitários
informais

Custos/ Materiais

Tipo de Mudança

Emergente

Capacidade de
alavancagem

Sumário

Um treinamento que aumenta a capacidade de líderes formais
e informais e tomadores de decisão de engajar seus membros
da comunidade em processos de tomada de decisão mais
participativos em relação ao desenvolvimento sustentável rural.

Objetivos

D: 20 horas (10
sessões de 2 horas
durante X meses)
P: uma vez

Elevada

Passos / fases
Passo 1:
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Este treinamento cobriria sessões sobre liderança participativa, comunicação versátil,
dinâmica de poder, tomada de decisão horizontal, envolvimento da comunidade e
resolução de conflitos.
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4. Estruturação e Planeamento
Esta seção descreve ferramentas e metodologias que ajudam os líderes e os cidadãos a
projetar e planejar um futuro sustentável e resiliente. Incorporada em cada ferramenta
sugerida está a consideração de princípios agroecológicos e conectividade urbano-rural.
As ferramentas e metodologias específicas descritas nesta seção são:
• Visão geral básica e treinamento de design de sustentabilidade resiliente
• Técnicas de planeamento criativo
Formação básica em planeamento de sustentabilidade
resiliente

MÉTODO

Objetivos

• Explorar os princípios
e a ética do design
sustentável

Duração/
Periodicidade

Participantes

• Membros da
comunidade em
geral interessados
em participar da
criação dos planos de
desenvolvimento rural
sustentável

Custos/ Materiais

Emergente
Projetável

Capacidade de
alavancagem

Tipo de Mudança

Sumário

D: 6 horas
P: uma vez

Média

A formação dinâmica e participativa envolverá as pessoas
da comunidade que estão (1) interessadas em participar da
criação do processo de planeamento do desenvolvimento rural
sustentável; ou quem (2) a comunidade considera como as
vozes importantes a serem representadas nesse processo de
planeamento.

Passos / fases
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Passo 1:

Circule uma chamada aberta para que os participantes participem de um treinamento
sobre os fundamentos do design rural sustentável. Atenção especial pode ser dada
para assegurar uma representação equitativa dos diversos grupos comunitários, a fim
de garantir que uma ampla gama de indivíduos possa participar desse treinamento de
capacitação.

Passo 2:

A formação dará uma visão prática dos conceitos principais, tais como:
•
•
•
•
•
•

Princípios básicos de planeamento
Visão geral da ética do planeamento
Visão geral do processo de planeamento
Agroecologia e regeneração
Conectividade urbano-rural
Resiliência comunitária
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MÉTODO

Objetivos

Participantes

Tipo de Mudança

Sumário

Reuniões Planeamento Criativo
• Envolver os membros da
comunidade na criação
de espaços comunitários
usando critérios de
sustentabilidade

Duração/
Periodicidade

D: 3 – 6 meses

•Líderes comunitários
Custos/
•Atores locais
•Membros da comunidade Materiais
em geral
Emergente Projetável

Capacidade de
alavancagem

Média-Elevada

Este método consiste em envolver um grupo central de líderes
comunitários, atores locais e / ou membros da comunidade geral
no projeto criativo coletivo do plano de desenvolvimento rural
sustentável para a comunidade. Líderes e a comunidade em
geral serão engajados por meio de reuniões para os membros do
grupo principal, bem como por uma reunião geral de retorno da
comunidade.

Passos / fases
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Passo 1:

Criar um grupo central de representantes comunitários treinados em projetos de
sustentabilidade básica e resilientes e que possam participar da criação de um plano de
desenvolvimento rural sustentável, usando todas as informações coletadas durante a
fase anterior de engajamento da comunidade.
Esse grupo central pode consistir apenas de líderes comunitários e atores locais, ou ter
uma mistura de membros da comunidade em geral e líderes comunitários. Antes que
o grupo principal seja estabelecido, é importante determinar os critérios de seleção
para alcançar a composição final desse grupo principal, que reforça a transparência do
processo de design.

Passo 2:

Um planeador e facilitador de sustentabilidade qualificado e experiente facilitará as
reuniões do grupo principal, nas quais os participantes se envolvem na criação de um
plano de desenvolvimento rural sustentável. O planeador / facilitador pode usar várias
atividades participativas, como facilitação visual, criação de telas, mapeamento mental e
outras técnicas de design coletivo.
O grupo central usará os resultados da fase de engajamento da comunidade para
selecionar os principais elementos de seu plano final. Por exemplo, se a análise do FOSET
identificar que a comunidade tem conexões fracas entre os valores da comunidade
declarada e como ela usa seus recursos naturais, isso é algo que o grupo central pode
considerar ao projetar o plano de desenvolvimento rural sustentável. Além disso, se
durante as reuniões da comunidade e grupos focais, os membros da comunidade tiverem
identificado fortemente que querem dar mais atenção a espaços amigos da criança ou ao
aumento da biodiversidade, o grupo central também levará isso em consideração.

Passo 3:

O grupo central reporta-se à comunidade durante uma reunião da comunidade para
recolher o feedback final sobre o esboço do plano de desenvolvimento rural sustentável.
Eles coletam feedback da comunidade e incorporam-no ao plano final.
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Capitulo VIII
Exercícios formativos
do Toolkit Rusdela
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1. Introdução
Neste capítulo fornecemos aos futuros formadores do Rusdela, alguns exercícios
individuais e de grupo, que serão úteis para preparar uma formação de Rusdela. A
maioria dos exercícios foi desenvolvida para o tema especial do Desenvolvimento Rural
Sustentável.
A formação Rusdela pode ter diferentes durações; pode ser um, dois ou mais dias. Os
módulos da formação podem ser implementados em diferentes sessões também, a
formação também pode ser organizada como uma série de eventos, por exemplo, após
um dia (ou dois) de formação, tendo um intervalo (de algumas semanas até).
Como formador, decidirá a duração da sua formação, dependendo do seu objetivo, do
grupo e dos tópicos que quiser abordar.
Também poderá ter participantes diferentes; além de decisores locais, membros de
grupos cívicos, educadores e organizações cívicas poderão participar. Os diferentes
tipos de participantes podem ter diferentes níveis de conhecimento, e deverá também
levar isso em consideração ao planear a sua formação. Aconselhamos aos futuros
formadores do Rusdela, que leiam os diferentes capítulos do toolkit, de modo a que
estejam suficientemente familiarizados com o tema.
Usar o Rusdela Toolkit permite flexibilidade ao formador, no processo de conceção real
da formação. Os exercícios são agrupados por tema, o que facilitará a sua escolha.

1 - (2011, Germany, Linda Booth Sweeney,
Dennis Meadows, Gillian Martin Mehers)

Para além destes exercícios, poderá também implementar outros exercícios na sua
formação. Recomendamos: O manual de pensamento do sistema para a mudança
climática ¹, que contém muitos exercícios inspiradores.
No Rusdela toolkit encontrará práticas, que o ajudarão a orientar o planeamento de
processos mais longos.

2. Exercícios de aquecimento
2.1. Separar o par
de sapatos

Descrição: Sentem-se em círculo. Comece a contar os participantes, por exemplo: 1, 2,
1, 2 etc. Cada participante "1" tira um dos sapatos e coloca-o no meio do círculo. Cada
participante "2" fecha seus olhos e escolhe um dos sapatos ao centro e, em seguida,
procura o dono desse sapato. Desta forma, escolhemos os pares. Cada par fala entre si
durante 5 minutos sobre o nome de cada um, de onde vieram, em que trabalham, porque
este tema tem interesse para eles, etc. Depois, cada par apresenta-se aos restantes
membros do grupo.
Tempo: aprox. 30 minutos (dependendo do número de participantes)
Objetivo do exercício: conhecerem-se uns aos outros
Material necessário para implementação: nenhum
Resumo dos resultados; acompanhamento: N/A

2.2. Expectativas

Descrição: Desenhe a silhueta de uma árvore num grande papel de cenário. Dê aos
participantes 2-2 post-its com duas cores diferentes. Eles deverão escrever num
dos post-its o que levaram consigo para a formação (por exemplo, qualquer tipo de
conhecimento, competências), e no outro o que esperam da formação. (Se tiverem muitas
ideias, podem usar mais post-its, mas as mesmas duas cores.) Depois leem em voz alta e
colocam o post-it de “o que levei comigo para a formação” nas raízes da árvore, e o “o que
espero da formação” nos ramos.
Tempo: 20 minutos
Objetivo do exercício: Podemos ver os pontos fortes dos participantes e as suas
expectativas
Módulo relacionados: todos
Ferramentas necessárias para implementação: papel de embrulho para a árvore,
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marcadores, post-its com 2 cores diferentes
Resumo dos resultados; acompanhamento: Podemos manter na parede esta árvore
durante o treinamento e voltar a ela no final da formação

3. Módulo I: Sustentabilidade e
Desenvolvimento Rural
3.1. Análise de
grupo da definição
dos ODS

Descrição: Vamos rever, o que não definido na definição!
Os participantes analisam a definição em grupos de 4-6. Depois escrevem o que pensam
e apresentam para os outros.
Tempo: 15 minutos – trabalhar em grupos: 5 minutos, resumindo em grupos - 2 min./
grupo
Objetivo do exercício: Ative os participantes, o objetivo da formação torna-se claro
(pequenas povoações), e também se torna claro, que é necessário traduzir a definição
para todos para torná-la viva.
Módulos relacionados: todos
Ferramentas necessárias para implementação: post its, marcadores, superfície para
colocar os post its/ou papeis.
Resumo dos resultados; acompanhamento: a atenção concentra-se nos detalhes,
então a definição global precisa de implementação local

3.2. Tendências
globais

Exercícios para os Principais Problemas e Desafios
Exercício 1
15 TENDÊNCIAS GLOBAIS:
Para trabalhar com as 15 tendências globais, formuladas pelo FAO em 2017
Descrição:
Forme grupos pequenos de 3-6 pessoas. Peça a cada grupo a para olharem para as 15
tendências, que que recolham as tendências qua podem estar diretamente ligadas a
pequenas comunidades e/ou casas familiares.
Os resultados, muito provavelmente serão:
• pobreza, desigualdade e insegurança alimentar (8)
• nutrição e saúde (9)
• mudar o sistema de alimentação (12)
• perdas e desperdícios de alimentos (13)
• governança para segurança alimentar (14)
Tempo: 5-10 minutos
Objetivo do exercício: Familiarize-se com abordagens interrelacionadas diferentes
Módulos relacionados: Principais problemas, Agroecologia
Ferramentas necessárias para implementação: Lista das 15 tendências globais
Resumo dos resultados, acompanhamento: Primeiro os pequenos grupos irão partilhar
uns com os outros as suas descobertas.

3.3. Trabalhar com
os ODS

Descrição: INo capítulo: Desenvolvimento Sustentável, depois de cada ODS existem
algumas questões, que o/a ajudam a trabalhar mais profundamente com os ODS. O
formador irá pedir aos participantes que respondam a questões em grupos pequenos, e
depois discutam os resultados gerais.
Tempo: 5-10 minutos + 5 minutos discussão
Objetivo do exercício: Para o formador(a): eseleção dos ODS nos quais gostaria de
trabalhar com maior detalhe. Para os participantes: usado para obter uma visão mais
realista dos ODS a nível da comunidade.
Módulos relacionados: Desenvolvimento Sustentável
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Ferramentas necessárias para implementação: Lista dos ODS.
Resumo dos resultados, acompanhamento: Os participantes ficam com uma ideia de
quais os ODS são mais relevantes para a sua comunidade.

3.4. Relevância local
dos ODS

Descrição: Os participantes escolhem entre os ODS que são relevantes
1.nas áreas rurais do seu país
2.nas áreas rurais na Europa
Divida os participantes em 2 grupos e entregue-lhes vários cartões. Depois da discussão
de grupos deverão apresentar os resultados.
Tempo: 15 minutos – 10 minutos para trabalho de grupo, 5 minutos para a apresentação
Objetivo do exercício: Os participantes compreenderão que cada ODS dá importância e
destaque diferentes em diferentes áreas no mundo.
Ferramentas necessárias para implementação: cartões ODS (nome, símbolo e
descrição), post-its, marcadores, superfície para apresentar os resultados
Resumo dos resultados; acompanhamento: Resumimos o resultado da seguinte forma:
Objetivos relevantes:
Objetivo

3.5. Definição de
sustentabilidade
para pequenos
povoamentos

Na sua região

Europa

Descrição: Vamos formular a definição de sustentabilidade para pequenos povoamentos
(max. 5000 habitantes)
Trabalhando em grupos e 4-6, os participantes escrevem, quais são os critérios que
devem ser implementados para considerar um assentamento sustentável.
Tempo: 25 minutos – 10 minutos para trabalho de grupos, 15 para partilharem
resultados
Objetivo do exercício: Ativar participantes, ligações entre teoria e prática
Módulos relacionados: todos
Ferramentas necessárias para implementação: papel, caneta
Resumo dos resultados; acompanhamento: As ideias voltam nos módulos V e VI.

4. Módulo II: Agroecologia
Pode usar os exercícios do Toolkit. Faremos também um exercício para combinar os termos
e as descrições do glossário de agroecologia. Um exercício adicional para a pegada hídrica:

4.1. Conceitos de
Agroecologia

Descrição: Dividimos os participantes em grupos de 3-4 pessoas. Fazemos cartões com
os conceitos agroecológicos (ver no kit de ferramentas) - o conceito e as explicações
em diferentes cartões. A tarefa é fazer pares deles. Depois que cada grupo terminou o
exercício, nós falamos os conceitos através.
Tempo: 25 minutes (10 for the exercise and 15 for discussion)
Objetivos do exercício: Tornear os conceitos claros
Móduls relacioandos: I., III.
Ferramentas necessárias para implementação: cartões com os conceitos e explicações
Resumo dos resultados; acompanhamento: é aconselhável esclarecer depois da
apresentação.
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4.2. Boas práticas
locais

(ver no toolkit)
Descrição: Dê-nos um exemplo de uma boa prática local (a nível local, regional ou
nacional) que pode ser explicada no contexto da agroecologia. De que forma essa boa
prática contribui para:
•
•
•
•
•
•
•

Redução da cadeia de abastecimento de alimentos
fortalecimento da soberania alimentar e segurança alimentar
proporciona benefícios ambientais
fortalecimento das economias locais (emprego, rendimento)
combate de vários problemas sociais inter-relacionados
fornecimento de uma plataforma comum para diferentes disciplinas
fornecimento de soluções inovadoras (política, economia, social, produção, etc.)

Depois do exercício cada grupo apresenta o seu exemplo e adicione às outras ideias. O
que podem em casa como exemplos?
Tempo: 35 minutos (15 min. de trabalho de grupos e 20 min. de discussão)
Objetivo do exercício: Apresentar boas práticas agroecológicas que existem; será bom
considerar esses aspetos no planeamento.
Módulos relacionados: I., III.
Ferramentas necessárias para implementação: papel, caneta e as questões (se
possível dar ao grupo uma cópia)
Resumo dos resultados; acompanhamento: No final do exercício, discutimos as
possibilidades de continuar.

4.3 Insegurança
Alimentar Pessoal

Descrição: Peça aos participantes para responderem individualmente.
O seu estilo de vida contribui ainda mais para a insegurança alimentar? Para poder
responder, teste-se:
• Costuma comprar comida pré-cozinhada que precisa apenas aquecer?
não – uma vez por semana – muitas vezes por semana
• Por vezes compra demasiada comida? Costuma deitar comida fora?
não – uma vez por semana – muitas vezes por semana
• Come por vezes comida não saudável?
não – uma vez por semana – várias vezes por semana
• Costuma comer pepino e tomate no inverno?
não – uma vez por semana – várias vezes por semana
• Compra garrafas de água ou de refrigerantes?
não – uma vez por semana – várias vezes por semana
Tempo: 2-3 minutos individualmente e 15 minutos de discussão
Objetivo do exercício: Reflita sobre os seus hábitos pessoais e o seu impacto.
Módulos relacionados: Segurança alimentar
Ferramentas necessárias para implementação: Resuma os resultados, acompanhamento: Depois dos grupos completarem este
exercício, poderá iniciar uma discussão plenária sobre:
- Onde começa uma boa gestão?
- Pode introduzir uma boa gestão na sua própria casa? Como? Precisa de mais
ajuda, informação? Onde pode encontrar mais informação?
- Como poderá introduzir eventuais mudanças na sua casa? Ou quer experimentar
primeiro sozinho?
- Sabia que comer de forma sustentável não é apenas saudável, mas também mais
barato?
- Como pretende manter o registo das suas economias?
- A quem contará sobre a sua experiência?
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4.4. Segurança
Alimentar Pessoal

Descrição: Peça aos participantes para responderem a questões individuais. O seu estilo de
vida contribui para a segurança alimentar? Para que possa responder, faça uma autoavaliação:
• Faz as suas comprar em mercados ou nas cadeias de grandes superfícies?
não – uma vez por semana – várias vezes por semana
• Cozinha a sua refeição?
não – uma vez por semana – várias vezes por semana
• Conhece jardins/hortas comunitárias?
sim – não
Tempo: 2-3 minutos individualmente, e 15 minutos de discussão
Objetivo do exercício: Reflita sobre os hábitos pessoais e o seu impacto
Módulo de ligação: Segurança alimentar
Ferramentas necessárias para implementação: Resumo dos resultados, acompanhamento: Depois dos grupos fazerem o exercício
individualmente, pode começar uma discussão plenária sobre cozinhar em casa, como
organizar-se, tornar-se membro de um jardim/horta comunitário ou organizar um.
Pode continuar com o exercício 5.

4.5. Mapear o seu
Sistema alimentar

Descrição: Pode fazer este exercício com todos ou com grupos mais pequenos. A parte
de desenhar os mapas pode fazer em subgrupos, com 6-8 pessoas.
Tarefa:
a) Desenhe um mapa (este será o seu primeiro mapa) do sistema alimentar da
sua comunidade. Pode colocar neste mapa os produtores, fornecedores e
consumidores de alimentos. Com este exercício vai poder perceber de onde vêm,
principalmente, os seus alimentos.
b) De que forma o atual sistema alimentar afeta a sua comunidade social, ambiental
e economicamente na comunidade? Por exemplo, irá mapear a quantidade de
resíduos gerados pelo sistema alimentar atual, até onde os alimentos podem ser
considerados saudáveis, como está a afetar o meio ambiente (produção, custos
de transporte, etc.).
Pode adicionar esses efeitos ao mapa nas palavras-chave
c) Repense e melhore o atual sistema alimentar sob uma perspetiva agroecologia e
desenhe um novo mapa (este será o seu segundo mapa) com base no9 seguintes
pontos chave. De que forma poderia:
•
•
•
•
•

encurtar cadeias de fornecimento de alimentos
fortalecer a soberania alimentar e a segurança alimentar
fornecer benefícios ambientais
fortalecer as economias locais (emprego, rendimento)
combater vários problemas sociais interrelacionados

Quando estiver a trabalhar mais ao nível da tomada de decisão, por favor, adicione estas
questões também ao seu inventário
• Combater vários problemas sociais interrelacionados
• fornecer uma plataforma comum para diferentes disciplinas
• fornecer soluções inovadoras (políticas, economia, social, produção, etc.)
d) Com o grupo, compare e explique os dois mapas
e) Ação – escolha uma ou mais ações que podem ajudá-lo (a começar) a perceber o
seu novo mapa. (pode escolher procurar alimentos locais ou regionais, encontrar
produtores, que possam produzir alimentos para a sua comunidade, pode
escolher reduzir o desperdício na sua comunidade, etc. Escolha também, de que
forma vai acompanhar (e / ou medir) essas mudanças.
Tempo:
a. 10 minutos + 5 minutos discussões plenárias
b. 10 minutos – plenárias (adicionar efeitos no flipchart)
c. 15 minutos + 10 minuto de discussões plenárias
d. 2-3 minutos compare as diferenças, e o seu impacto.
e. 2-3 minutos escolha mais uma ação, que possa iniciar num future próximo.
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Objetivo do exercício: Os participantes refletem sobre de que forma é constituído o
sistema de alimentos local, e de que forma pode ser eventualmente mudado.
Módulos relacionados: Agroecologia
Ferramentas necessárias para implementação: flipchart, post it, caneta
Resumo dos resultados, acompanhamento: Resuma as conclusões, as decisões
tomadas pelo grupo, ou membros individuais.

4.6. Ideias para
reduzir a pegada
hídrica

Descrição: Na sessão, falamos sobre pegada hídrica - http://waterfootprint.org/en/,
http://www.watercalculator.org/, https://www.un-ihe.org/
Nestes existem definições para água verde / azul / cinza / virtual. No grupo de 4-6
pessoas, pedimos que escrevam ideias sobre como reduzir a pegada hídrica nessas
áreas em nível individual / local / nacional ou na agricultura / indústria / famílias.
Tempo: 20 minutes: 10 min para discussão de grupos, 10 min para resumo (poderá ser mais)
Objetivo do exercício: Juntar ideias para redução de consumo de água e partilhar entre si
Módulos relacionados: I, III
Ferramentas necessárias para implementação: papel, caneta
Resumo dos resultados; acompanhamento: discussão em grupo

5. Módulo III.: Teoria da Mudança
5.1. Qual o móbil
para a mudança?

Descrição: Escreva algumas frases, tais como:
Um médico diz ao paciente que o seu fígado está em muito mau estado por causa do
álcool e se ele não parar de beber muito álcool, irá morrer.
Uma criança usa muito telefone; computador etc. e os pais estão preocupados. Eles vão
ao psicólogo e ele / ela diz, a criança aprende dos pais, e por isso, eles deveriam mudar
os seus hábitos.
Nós decidimos caminhar pelo menos meia hora por dia.
Um homem perde sua meia perna num acidente. Depois de 20 anos ele diz que aprendeu
tudo por causa desse acidente e é uma experiência positiva para ele. Etc.
Nós damos estas declarações aos participantes e eles discutem em dois grupos qual é a
diferença entre DISCRIÇÃO e COMPULSÃO nas mudanças. São estes conceitos claros?
O que é mais difícil - mudar algo sozinho ou junto com os outros?
Tempo: 15 minutos: 10 min para discussão e 5 para partilhar
Objetivo do exercício: Introdução às mudanças.
Módulos relacionados:
Ferramentas necessárias para implementação: post-its, marcadores, superfície/
quadro
Resumo dos resultados; acompanhamento: Voltamos aos resultados nos módulos V e
VI.

5.2. Reduzir
a quantidade
de desperdício
alimentar que
surge na povoação.
Elaboração de um
plano de ação
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Descrição: Através da redução do desperdício de alimentos podemos também reduzir
o consumo excessivo e através da separação e tratamento do desperdício de alimentos,
podemos usar uma parte, mesmo na povoação dada.
A tarefa é elaborar um plano de ação para reduzir o consumo excessivo e deverá conter
os seguintes elementos:
•
•
•
•
•
•

levantamento recente do consumo excessivo
definição dos participantes, parceiros
envolvimento dos participantes
definição de objetivos
definição das condições
elaboração da calendarização.
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• aspetos de eficácia
• avaliação, outros passos
Os participantes devem ser divididos em dois grupos e devem ser atribuídas as
diferentes tarefas:
A) Elaborar plano de redução do consumo de alimentos ao nível da povoação.
B) Elaborar um plano de redução do consumo de alimentos a nível familiar.
Tempo: 45 minutos (30 min. para trabalhar em grupo e 15 para apresentação)
Objetivo do exercício: Ao elaborar o plano de ação, os participantes obtêm um conceito
das condições para alcançar as mudanças. Familiarize-se com a elaboração de um plano
de ação.
Módulo relacionados: V.,VI.
Ferramentas necessárias para implementação: papel, marcador/caneta
Resumo dos resultados; acompanhamento: O exercício também pode ser feito usando
os seguintes tópicos: redução do uso de água ou uso de eletricidade.

5.3. Análise do plano
de ação do exercício
anterior baseado na
figura do “iceberg”

Descrição: Com base na figura do iceberg os participantes vão verificar se o seu plano
de ação contém o seguinte:
•
•
•
•

modelos mentais, opiniões, atitudes
de que forma as estruturas de base afetam o comportamento?
Que tipo de novas tendências, conhecimento, padrões e exemplos estão à volta?
O que aconteceu?

Tempo: 10 minutos
Objetivo do exercício: os participantes podem comprovar a importância ou excesso de
importância dos elementos particulares, e verificar que no plano de ação todos os fatores
são elegíveis e com importância.
Módulos relacionados: V., VI.
Ferramentas necessárias para implementação: papel, caneta
Resumos dos resultados; acompanhamento: Os resultados podem ser usados nos
módulos V e VI.

5.4. Jogo
sustentável

Fonte: Kyburz-Garber, R., Nagel, U., Odermatt, F.: 01 Das Grosse Hoffen auf die Anden. in:
Handeln statt hoffen. Klett und Balmer Verag Zug. Zürich, 2010.
Descrição: Divida os participantes em 3 ou 4 grupos. Estes representam países, podendo
escolher os nomes (os nomes dos países podem ser verdadeiros ou fictícios). Cada grupo
terá uma nuvem escura e uma clara. As nuvens simbolizam a emissão de CO2 dos países.
Enchem uma bacia com água e colocam uma bacial mais pequena dentro, que pode flutuar
na água – será o “ice-float” (flutuador de gelo).
Se um grupo escolher a nuvem escura, eles recebem um presente instantâneo, mas fazem
mal com a Terra: o “flutuador de gelo” terá mais alguns cascalhos. Se eles escolherem a
nuvem de cor clara, eles não sofrem nada, mas ajudam na sustentabilidade. Se todos os
países escolherem a cor da luz, eles recebem presentes e podem ajudar na Terra (veja
as tabelas). Os países podem se comunicar entre si. Ninguém sabe quando o "ice float"
vai afundar - isso significa que o fim do jogo: simboliza que a Terra chegou ao fim... Se
tivermos n grupos, devemos contar com 3n cascalhos para fazer o flutuador afundar.
Tempo: aprox. 60 minutos
Objetivo do exercício: Tomar decisões - os grupos precisam dos dons para viver, mas
precisam lidar com o fato de que a Terra em que vivem é finita.
Módulos relacionados: todos
Ferramentas necessárias para implementação: uma tigela grande com água, uma
tigela menor encaixada nos maiores, cascalhos, nuvens escuras e claras, presentes (como
amendoim, doce, qualquer coisa), gráficos com consequências, projetados na parede.
Resumos dos resultados; acompanhamento: discussão sobre dilemas, possíveis soluções.
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6. Módulo IV.: O papel das ligações no
desenvolvimento sustentável rural
6.1. Mapear a
ligações locais sob
o ponto de vista da
sustentabilidade

Descrição: Cada participante retira um cartão colocando nas suas roupas. O fim de um
grande grupo de cordas que damos a um deles. Ele / ela escolhe um outro participante
(indicado no cartão), que está ligado a ele no tópico de sustentabilidade. O próximo
participante mantém a corda e escolhe outra pessoa novamente. Continuamos esse
processo até a corda terminar. Todos explicam porque dão a corda à próxima pessoa.
No final do jogo, assistimos ao seguinte: Todos receberam a corda pelo menos uma vez?
Quem teve mais vezes? Por quê?
Possíveis atores: Presidente do município / notário / membro de uma ONG / lojista
/ motorista de autocarro / padre / médico ou farmacêutico / professor / educador de
infância / guarda florestal / colega de trabalho de um parque nacional / especialista em
questões hídricas / habitantes locais (por exemplo, produtor, comerciante, sapateiro,
produtor de queijo, etc.)
Tempo: 40 minutos (25 min. para o jogo e 15 min. para discussão)
Objetivo do exercício: mapear ligações, pensado numa perspetiva sustentável
Módulos relacionados: III., V.
Ferramentas necessárias para implementação: corda, cartões com profissões, clips
Resumos dos resultados; acompanhamento: noutras partes do módulo

6.2. Ligações dos
ODS

Descrição: Divida o participante em grupos de 4 a 6 pessoas. Dê aos grupos a lista de
ODS. Deixe-os escolher um ODS e peça que eles anotem que ligações precisariam para
melhorar esse tópico a nível local. O que têm e o que está a faltar? Como podem obter
esses? Depois discutem e partilham.
Tempo: 40 minutos: 20 min para discussão e 20 para partilha
Objetivo do exercício: reunir as ligações necessárias e ajudar uns aos outros com ideias
Módulos relacionados: II, V
Ferramentas necessárias para implementação: lista de ODS, papel, caneta
Resumos dos resultados; acompanhamento: ligação ao módulo V.
Outra ideia: mapeamento de conexões locais em tópico de sustentabilidade

7. Módulo 5 : Ferramentas e Metodologia
7.1. Adaptar bons
exemplos, mas
como?

Descrição: Vamos analisar o exemplo de Ljublana, que ganhou o prémio Green City em
2016. http://www.greenljubljana.com/,
eventos sustentáveis: http://www.slovenia-convention.com/sustainable-way-ofholding-meetings-in-ljubljana/,
história, marketing: http://citiscope.org/story/2016/how-ljubljana-turned-itselfeuropes-green-capital
Apresentar um exemplo inspirador.
Tempo: 10 minutos
Objetivo do exercício: Como podemos implementar o envolvimento gradual, como
podemos aumentar continuamente o número de participantes, apoiantes?
Módulo de ligação: IV, VI.
Ferramentas necessárias para implementação: computador, projetor, internet
Resumo dos resultados; acompanhamento: ver no exercício.
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7.2. Dieta
sustentável na
povoação – fazer
plano de ação

Descrição: Implementar uma dieta sustentável ao nível da povoação, referente aos
diferentes aspetos dos alimentos locais. Fatores:
• De onde vêm os alimentos?
• Como podemos manter os princípios dos 60 km nas nossas compras?
• No caso de reduzirmos a quantidade de resíduos alimentares, podemos escolher
mais alimentos de qualidade?
• Para que usamos adubo para o caso de fazermos adubo?
Os participantes trabalham em 2 grupos e depois partilham.
Tempo: 30 minutos: 20 min escrita, 10 min partilha
Objetivo do exercício: estudo de caso concreto sobre sistema de alimentos local
Módulos relacionados: IV, VI
Ferramentas para implementação: papel, caneta
Resumos dos resultados; acompanhamento:

8. Módulo VI : Elaboração de uma povoação rural
sustentável – como usar a formação na prática
8.1. Mapear alegria
e tristezas dos ODS
nas povoações

Descrição: Os participantes escrevem individualmente o que está a resultar a partir de
tópicos de sustentabilidade / ODS e o que não está (nem todos, apenas algumas das coisas
boas e más, as mais importantes). Na lista de "não resulta", diga o que poderia ser alterado.
Tempo: 10 min.
Objetivo do exercício: Recolha de informação para mudar
Módulos relacionados: IV., V.
Ferramentas para implementação: lista de ODS, papel, caneta
Resumos dos resultados; acompanhamento: Continuação no exercício VI.2.

8.2. Passos para a
mudança

Descrição: Forme grupos de 4-6 pessoas. Deixe-os escolher um tópico e fazerem um
plano de mudança para esse tópico com as seguintes questões:
• Tópico
• Quais os passos para a mudança?
• Quem pode ser envolvido localmente?
• Como podem ser motivados?
• Quem pode mais ser envolvido?
• De onde e porquê?
• É realístico?
• Como podem ser motivados?
Outra ideia: Deixe-os planear um acordo sustentável.
Após o planeamento, pode ser continuado pelo método world café: uma pessoa fica, as
outras vão para outros lugares. As novas pessoas adicionam novas ideias e depois de
7 minutos mudam novamente. No final voltam para o local original e a pessoa que ficou
apresenta a ideia final aos outros.
Tempo: 1 hora15 min planeamento, 4x7 min. (no caso de 4 grupos) world café, 17 min
apresentação
Objetivo do exercício: ajudando uns aos outros em iniciar mudanças, motivação
Módulos relacionados: IV, V
Ferramentas para implementação: papel, marcadores, perguntas
Resumo dos resultados; acompanhamento: resumo no final
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8.3. Compromissos
individuais

Descrição: Fazer promessas individuais de acordo com os ODS: um passo, o que pode
ser feito na vida do participante. Pode ser escrito / desenhado num papel A3. Podemos
tirar uma foto de grupo e colocar no site / facebook da organização.
Como fizemos na formação na Hungria: todos disseram o que poderiam prometer
para ajudar os objetivos da formação (por exemplo, ler através do Toolkit, resumindo o
conteúdo da formação ao presidente local).
Tempo: 20 minutos
Objetivo do exercício: Compromisso com a sustentabilidade, primeiro / passos
adicionais
Módulos relacionados: todos
Ferramentas para implementação: papel A3, marcadores
Resumo dos resultados; acompanhamento: Podemos depois reunir feedbacks sobre os
compromissos
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Appendix 1
U.N. and EU Policies
and Politics for Rural
and Sustainable
Development
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1. Introduction
HINTS
About the concept of
resilience you can read
more in chapter: Theory of
Change

This is the “policy chapter” of the Rusdela Toolkit. It gives a summarized, short overview
of policy tools both of the UN and EU, used in Europe.
Even, when you are working on local (or regional) level it can be extremely helpful to have
a broader view.
The first and second paragraph are providing information, which help you to place
Sustainable Development at the current policy framework.
The third paragraph goes more about the available direct tools.
Resilience and sustainability are both a strategic issue:
The realization of sustainability has been complemented by the concept of resilience.
It seeks to define measures that would allow societies to bounce back after a crisis to
the pre-crisis situation. A sustainable society would seek to prevent a crisis, which
would be a policy setting process based on learning. Resilience accepts the crisis as
unavoidable, but seeks to limit the consequences.

2. The United Nations:
In the Getting Started with the Sustainable Development Goals guided published in
December 2015 offers a first attempt to explain how countries, regions, cities, or
sectors might start the process of achieving the Sustainable Development Goals. The
document highlights the benefit of goal based planning.
The goal based planning is actually another word for the theory of change. Theory
of change is also a methodology, which investigates
• first the current situation (which we would like to change)
• outlines the future (desired) state, where we would like to get, and
• seeks the solutions, how to get there.

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_change

It is important to highlight, that the theory of change is not a simple methodology
it is also a critical theory that necessarily inclusive of many perspectives and
participants in achieving solutions¹. At this way it is different from the project
based work, when projects often started depending on the availability of funding.
Creative problem solving and intensive discussions among key stakeholders are required
at local, national, regional, and global level in order to make the SDGs a reality by 2030.
The guide that focuses on the early steps is far from exhaustive and does not address the
complex tasks of program design, budgeting, financing, service delivery, monitoring and
evaluation, etc., but the ideas described might be helpful to support multi-stakeholder
discussions on achieving the SDGs in every country, every region, and every city.
Taking stock and identifying priorities for implementation
Before embarking on SDG implementation, stakeholders should take stock of where their
country, sector, region, or city stands with regards to achieving all seventeen goals. A
quick ‘temperature check’ of the key dimensions of sustainable development, including
economic development, social inclusion, and sustainable environmental management,
can help develop a shared understanding of priorities for implementation. In this way,
national and local government actors and other key stakeholders can commence a
dialogue on implementation of the SDGs with a common understanding of current
conditions and the business-as-usual (BAU) trajectory.
Quick indicators for assessing a country or a region broad performance on the SDGs are
captured in Table below.
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Using this set of indicators may help to develop national indicators, but it can be
also helpful to use as a starting point of strategic development at local or regional
level.
Illustrative indicators for a quick assessment of a country or region’s starting
position with regards to sustainable development

Goal
Goal 1
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_change

Headline indicators
Poverty headcount ratio at $1.90 a day (2011 PPP) (% of population)
Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population)
Prevalence of undernourishment (% of population)

Goal 2

Prevalence of obesity, BMI ≥ 30 (% of adult population)
Cereal yield per hectare

Goal 3
Goal 4
Goal 5
Goal 6
Goal 7

Goal 8

Mortality rate, under-5 (per 1,000 live births)
Life expectancy at birth, total (years)
Lower secondary completion rate (% of relevant age group)
PISA score
Proportion of seats held by women in national parliaments (%)
School enrollment, secondary (gross), gender parity index (GPI)
Improved water source (% of population with access)
Water Stress Score
Access to electricity (% of population)
Alternative and nuclear energy (% of total energy use)
Share of youth not in education, employment or training, total (% of
youth population)
Average annual per capita GDP over the past 5 years

Goal 9
Goal 10

Goal 11

Mobile broadband subscriptions per 100 inhabitants
Research and development expenditure (% of GDP)
Palma ratio
Gini index
Percentage of urban population living in slums or informal
settlements
Mean annual concentration of PM2.5 in urban areas

Goal 12
Goal 13

Municipal solid waste generation (kg per capita)
CO2 emissions per capita
Losses from natural disasters (% GNI)
Share of marine areas that are protected

Goal 14

Goal 15
Goal 16

Goal 17

Fraction of fish stocks overexploited and collapsed (by exclusive
economic zone)
Red List Index
Annual change in forest area
Homicides per 100,000 population
Corruption Perception Index
For high-income and upper-middle-income countries: International
concessional public finance, including official development
assistance (% GNI)For low- and lower-middle-income countries:
Government revenues (% GNI)
Subjective Wellbeing (average ladder score)
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Who should be engaged?
Developing SDG strategies and plans should be a multi-stakeholder process, engaging
national and local government representatives, civil society, businesses, faith-based
groups and representatives from academia and science.
Possible participants at National and Local Levels
Although stakeholders may vary from country to country, the following is a general
list of the main actors at the national level. It is important to create a network, also
includes specific stakeholder groups that play an important role in urban and regional
development.
Stakeholder Groups
Category

2 unsdsn.org

Examples

National governments

Professional staff within ministries; representatives
from governments and municipalities

Civil society organizations

Non-governmental organizations, volunteer
organizations, indigenous peoples’ organizations,
faith-based organizations, social movements, and
community-based organizations

Businesses

Business leaders, chambers of commerce and industry,
cooperatives and unions, economic development
corporations, and manufacturers

Academic institutions

National SDSNs, universities, technical institutions,
research centers, National Academies, and schools of
urban planning, social sciences, and public policy

Development partners

Bilateral and multilateral donors, UN agencies, regional
development and central banks, and international
institutions such as the World Bank and IMF

Sub-national governments

State/provincial governments or other forms of regional
government are often responsible for urban and local
development

Local authorities

Local councils and elected representatives, public
utility and service providers, planning bodies

The Role of the UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN)
In 2012, UN Secretary-General Ban Ki-moon launched the UN Sustainable Development
Solutions Network (SDSN)² to mobilize global scientific and technological expertise to
promote practical problem solving for sustainable development, including the design and
implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs). Following their adoption,
the SDSN is now committed to supporting the implementation of the SDGs at local,
national, and global scales.
To this end, SDSN works with partners in academia, government, business, civil society,
and the United Nations to promote practical solutions for sustainable development.
We mobilize universities and other knowledge institutions around the world for the
implementation of the goals and promote the exchange of lessons and learning.
The SDSN is governed by a remarkable Leadership Council comprised of some 100
global leaders on sustainable development from science, civil society, business,
government, and international organizations.
At this link (http://unsdsn.org/what-we-do/national-and-regional-networks/members/)
you can view the countries, regions, and universities, who are the members of the
Sustainable Development Network.
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Examples of National Councils on Sustainable Development (NCSD)
Country

Membership

Objectives

Governmental:
Ministers of Foreign
Affairs, Finance/
Internal Revenue,
Environment
and Sustainable
Development; as
well as the DGs
of Presidency,
National Statistics,
Prosperity and
Planning. The
Comisión is also
entitled to establish
technical and
working groups of
mixed membership
(academia, civil
society, business,
government).

Develop SDG
implementation
national and
strategy and subnational action
plan; coordinate
with stakeholders;
establish monitoring
and evaluation
mechanisms;
mobilize academia
and promote
peer learning;
and capacity
building[2.i].

Philippines

Philippine Council
for Sustainable
Development
(PCSD) (1992).

Mixed: government,
business and civil
society.

PCSD advises
government on
NSDS, scrutinizes
government
implementation
and facilitates
stakeholder
engagement[2.ii].

Czech Republic

The Government
Council for
Sustainable
Development
(2003)[2.iii].

Mixed: government,
civil society,
academia and
business

Development,
implementation and
revision of NSDS[2.
iv].

Colombia

Name
Comisión
Interinstitucional
de Comisión
Interinstitucional
de Alto Nivel para
el alistamiento
y la efectiva
implementación
de la Agenda
de Desarrollo
Post 2015 y
sus Objetivos
de Desarrollo
Sostenible (2015).

Collecting a broad range of indicators on sustainable development, at higher frequency
and with more attention to quality, requires that we modernize statistical systems.
Given the breadth and complexity of the SDG Agenda, many different types of data
will be required (demographic, economic, social, and environmental) with varying levels
of coverage. The table below presents a typology or toolkit of key data sources for
monitoring the SDGs.

3. The European Union:
The EU formulated 10 Indicators (thematic areas)which helps the realization of the
SDG’s and are relevant to decision making: The EU Sustainable Development Indicators
(SDIs) are the following:
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

3.1. The European
Commission

sustainable transport,
natural resources,
global partnership,
good governance.

The European Commission is fully committed to the delivery of the 2030 Agenda
through the following key actions and governance elements:
• The Commission will mainstream the Sustainable Development Goals into EU
policies and initiatives, with sustainable development as an essential guiding
principle for all its policies. Existing and new policies should take into account the
three pillars of sustainable development, i.e. social, environmental and economic
concerns. The Commission will ensure that its policies are sustainability-assured
through its better regulation tools.
• The Commission will provide as of 2017 regular reporting of the EU's progress
towards the implementation of the 2030 Agenda.
• In order to promote sustainable development around the world, the EU will
continue working with external partners, using all the tools that are available
under its external policies and support in particular the efforts in developing
countries.
• The Commission is committed to take implementation of the 2030 Agenda
forward with the Council and the European Parliament as the co-legislators and
budgetary authority of the EU, and with other European institutions, international
organisations, civil society organisations, citizens and other stakeholders.
• The Commission will launch a multi-stakeholder Platform with a role in the followup and exchange of best practices on SDG implementation across sectors, at
Member State and EU level.
• The Commission will launch reflection work on developing further a longer-term
vision in a post 2020 perspective. In line with the commitments in the framework
of the United Nations, Member States are invited to maintain ownership and to
work on national frameworks for the achievement of the SDGs, implementing
related European policies timely and reviewing progress made.
According the EC the realization of the following key points are crucial:
Raising public awareness
Building public awareness of the SDGs and their benefit to national development is a
critical initial and ongoing step. Among some of the early actions in this regard are:
• engagement with the media to air and feature TV shows, radio interviews and
articles about the SDGs, and providing special training to journalists on the SDGs
to ensure objective reporting;
• hosting sports and music events and photo exhibitions with the participation of
diverse stakeholders, diplomats, celebrities, the private sector, the general public
and media;
• the appointment of eminent individuals and celebrities as SDG ambassadors;
• conducting intensive SDG training for government officials to strengthen the
knowledge of public servants on the 2030 Agenda;
• use of social media such as Twitter to hold regular question-and-answer sessions
between the government and the public; and
• the production and distribution of SDG-related materials in national and local
languages and for different age groups.

3.2. Inclusive
participation

Central to the quality and legitimacy of a society-wide agenda is the application of
multi-stakeholder approaches to develop and implement policies. They encourage and
facilitate partnerships between government and nationally and subnationally active
stakeholder networks of civil society, universities, think tanks, the private sector and
other development actors. Early country actions include:
• ensuring the participation of all relevant government ministries and agencies
as well as diverse non-state stakeholders such as women, children and youth,
elderly persons, persons with disabilities, the private sector, universities and
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philanthropists in the national consultations on implementing the SDGs;
• establishing a multi-stakeholder coordination mechanism or task force to
implement the SDGs; and
• holding regular dialogues between the government and civil society.

3.3. Reviewing
existing plans and
adapting the SDGs
to the national
context

It is important in the early stages to develop a common understanding of how well
existing national, subnational and local development plans and sectoral strategies align
— in content and ambition — with the comprehensive scope of the 2030 Agenda and the
SDGs. This will provide the basis for establishing criteria for enhancing national plans
while avoiding an à la carte approach. Among the early country actions in this regard are:

3.4. Horizontal
coordination and
coherence —
breaking down the
silos

The 2030 Agenda reminds us that the development challenges we face are “interrelated
and call for integrated solutions. To address them effectively, a new approach is
needed” (para. 13). There is, for the most part, a shared understanding of the inherent
interconnectedness and complexity of sustainable development in its economic, social
and environmental dimensions. But what has remained most elusive over the years is how
to deal with this reality. Among the early actions in this regard are:

3.5. Vertical
coordination and
coherence —
‘glocalising’ the
2030 Agenda

Creating coherence between the different levels of governance — from global to regional,
national and subnational — is essential and complementary to ensuring the multisectoral
approach (horizontal coherence). This ‘glocalising’ of the Agenda within a country is
imperative if the SDGs are to be realized with no one left behind in the 2030 time-frame.
Early efforts in this regard involve:

3.6. Budgeting for
the future
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• performing a mapping exercise, including by conducting Rapid Integrated
Assessments and technical workshops, to determine the extent to which national
development plans align with SDG targets;
• prioritizing SDGs and targets based on the national context, and setting timebound plans;
• setting new national targets and/or indicators which better reflect the national
context; and
• adapting national and subnational development plans and strategies to align with
the 2030 Agenda and the SDGs.

• establishing an intergovernmental mechanism which includes the wide variety
of development stakeholders to coordinate implementation of the SDGs at the
national and subnational level;
• enacting legislation to systematically implement the SDGs and monitor progress;
and
• creating an SDG secretariat within the parliament.

• localizing the SDGs at the subnational level through multi-stakeholder
consultations on subnational development plans and by training technical staff in
local governments to better understand the 2030 Agenda and the SDGs;
• establishing SDG support mechanisms not only at the central government level
but at the provincial level;
• including regional planning ministries in the national development working
mechanism; and
• conducting public awareness-raising activities and consultations on the
implementation of the SDGs in various regions of the country.

The 2030 Agenda states that “cohesive nationally owned sustainable development
strategies, supported by integrated national financing frameworks, will be at the heart
of our efforts” (para. 63). Advances in outcome-based budgeting and participatory
budgeting approaches can enable governments to better align and track fiscal resources
with priority goals with the input of multiple stakeholders. Examples of early actions
include:
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• examining financing instruments and discussing options to reorient existing public
expenditures, as well as mobilizing new revenues for implementing the SDGs;
• assessing how to mainstream the SDGs in the budgeting process; and
• co-financing the set-up of SDG support units at the federal and provincial level.

3.7. Monitoring,
reporting and
accountability

Monitoring, reporting and accountability — ‘follow-up and review’, as it is called in
intergovernmental discussions — is a core component of the 2030 Agenda, to ensure
that the data systems, capacities, methodologies and mechanisms are in place to track
progress, with the engagement of the public, parliaments and other stakeholders. Among
the early actions are:
• conducting technical workshops to examine the global SDG indicators and
identify nationally relevant indicators;
• assessing data gaps and national capacities for the production of statistics to
monitor and report on the SDGs; and
• establishing an SDG coordination unit at the national statistics agency to
contextualize and set the national indicator framework to monitor progress
towards the SDGs.

3.8. Assessing
risk and fostering
adaptability

Identifying risks and emerging issues such as climate change, economic crises and
pandemics will be critical to achieving the 2030 Agenda. Careful reflection of lessons
learned during implementation and making timely course corrections along the way are
integral to effective follow-up and review. Early efforts in this regard include:
• ensuring that the national development plan addresses the adverse impacts of
climate change and considers risk management.

4. EU Rural development 2014-2020 and
framework for rural development programmes
3 https://ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020_en

The EU’s rural development policy³ helps the rural areas of Europe to meet the wide
range of economic, environmental and social challenges of the 21st century. Frequently
called "the second pillar” of the Common Agricultural Policy (CAP), it complements the
system of direct payments to farmers and measures to manage agricultural markets (the
so-called "first pillar"). Rural Development policy shares a number of objectives with other
European Structural and Investment Funds (ESIF). The EU's rural development policy
is funded through the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
worth €100 billion from 2014-2020. There are 118 different Rural Development
Programmes (RDP) in the 28 Member States for this period, with 20 single national
programmes and 8 Member States opting to have two or more (regional) programmes.
Member States and regions draw up their rural development programmes based on the
needs of their territories and addressing at least four of the following six common EU
priorities:
• fostering knowledge transfer and innovation in agriculture, forestry and rural areas;
• enhancing the viability and competitiveness of all types of agriculture, and
promoting innovative farm technologies and sustainable forest management;
• promoting food chain organisation, animal welfare and risk management in
agriculture;
• restoring, preserving and enhancing ecosystems related to agriculture and forestry;
• promoting resource efficiency and supporting the shift toward a low-carbon and
climate-resilient economy in the agriculture, food and forestry sectors;
• promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in rural
areas.
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5. Rural development
4 https://en.wikipedia.org/wiki/EU_Rural_
Development_Policy

Rural development⁴ is a vitally important policy area in the European Union and works
to improve aspects of the economic, environmental and social situation of the EU's rural
areas.
Rural regions cover 57% of the EU territory and 24% of the EU population.
Together with intermediate regions, they comprise 91% of the EU territory and
59% of the total EU population. Across the EU, the dimensions of the rural-urban
territorial vary – from countries with an explicitly defined rural character (such as
Ireland, Sweden, Finland, etc.) to Member States that tend to be more urbanised
(such as the Benelux countries, Malta).

6. EU Rural Development Policy objectives

5 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/
themes/rural-development/

In order to help rural regions grow and raise employment and living standards, the
European Union’s rural development policy and EU cohesion policy share the same
objectives: improving the competitiveness of agriculture, achieving sustainable
management of natural resources and climate action, and a balanced territorial
development of rural areas. EU cohesion policy shares these objectives. The European
regional development fund (ERDF) and the European social fund (ESF) therefore work
to complement the European agricultural fund for rural development (EAFRD).
The following are the main areas in which the ERDF is active⁵:
• Creation of jobs outside the agriculture industry (new businesses, development of
tourism related activities etc.);
• Development of access and connections between cities and rural areas,
especially in the context of the information society;
• Support for small and medium enterprises (SMEs) in the agriculture industry
(support for innovation and the development of new products), the agro-alimentary
industry and the forestry industry;
• Risk control in the agriculture and forestry industries;
• Development of basic infrastructure in villages, particularly in new member
states.
• Urban-Rural linkages

7. European institutions and their actions:
The concept of rural and sustainable development is a key policy objective for the EU,
many European initiatives has been set up, tested and implemented to achieve specific
sustainable and rural development objectives.
Five main funds work together to support economic development across all EU countries,
in line with the objectives of the Europe 2020 strategy:
•
•
•
•
•

European Regional Development Fund (ERDF)
European Social Fund (ESF)
Cohesion Fund (CF)
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)

From the ERDF and ESF only the less developed regions may receive support from the
Cohesion Fund.
Reference
Some of the several actions and initiatives promoted, funded, monitored, evaluated and
carried out by the EU are:
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LEADER/CLLD (Community-Led Local Development)
LEADER is a local development method, which has been used for 20 years to engage
local actors in the design and delivery of strategies, decision-making and resource
allocation for the development of their rural areas. It is implemented by around 2.600
Local Action Groups (LAGs), covering over 54% of the rural population in the EU and
bringing together public, private and civil-society stakeholders in a particular area, under
the national and regional Rural Development Programmes (RDPs) of each EU Member
State, co-financed from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD).
In the 2014-2020 programming period, the LEADER method has been extended
under the broader term Community-Led Local Development (CLLD) to three additional
EU Funds: ERDF (http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/), ESF (http://
ec.europa.eu/esf/home.jsp) and EMFF.
Reference

The European Network for Rural Development (ENRD)
The ENRD serves as a hub for exchange of information on how Rural Development policy,
programmes, projects and other initiatives are working in practice and how they can be
improved to achieve more and its main stakeholders include: National Rural Networks
(NRNs); RDP Managing Authorities and Paying Agencies; Local Action Groups (LAGs);
European organisations; Agricultural advisory services; Agricultural and rural researchers
and other interested rural development organisations and individuals.
In the current programming period 2014-2020, the ENRD has four key objectives:
1) increase the involvement of stakeholders in rural development;
2) improve the quality of Rural Development Programmes (RDPs);
3) better inform on the benefits of Rural Development policy;
4) support the evaluation of the RDPs.
The ENRD supports the effective implementation of EU Member States' Rural
Development Programmes (RDPs) through activities supported by the ENRD Contact
Point and the European Evaluation Helpdesk for Rural Development.
Reference

ELARD - Association for Rural Development
The ELARD is an international non-profit making association set up to improve the quality
of life in rural areas and to maintain their population through sustainable, integrated
local development. Today ELARDs members come from the following 22 EU states and
supports its members directly in their efforts to carry out innovative work in the field of
rural development and to network with each other in order to cooperate and disseminate
good LEADER practices and know-how from one territory to another. The association
works actively to make the LEADER approach better known among the European
decision-makers in order to maintain its position as an essential part of the European
Rural Development Policy.
Reference

European Fund For Sustainable Development (EFSD) [EU Legislation In
Progress]
The EFSD is part of the partnership framework for cooperation with countries with high
irregular emigration and is one of the pillars of the new external investment plan, inspired
by the success of the investment plan for Europe. The proposed fund aims to mobilise EU
grants to catalyse investment from public and private sources to tackle the root causes
of migration in the European neighbourhood and Africa, while helping to achieve the
2030 Agenda Sustainable Development Goals.
Reference
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Appendix 2
National Realities from
European Context:
Rurality and
Sustainability in the
Participant Countries
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1. Bulgaria
1.1. Population
dynamics:

In 2011, it was noted that Bulgaria was experiencing a "demographic crisis." This has
been attributed to declines that began in the 1990s following an economic collapse. As
many as one million people left the country by 2005 because of this. The country also
has a low fertility rate of 1.43, with a birth rate that's one of the lowest in the world.
The population of Bulgaria's capital Sofia and of the other largest cities in the country
increased in 2014, an inquiry has suggested. In Sofia, the number of residents grew by
6990 people, against the backdrop of nationwide trends of depopulation and migration
from villages and towns to bigger cities. Statistics from 2015 included, Sofia's total
population amounts to 1 228 282 (while Bulgaria's overall is around 7.2 million).
The Southwest (Yugozapaden) region is home to the largest share of the Bulgarian
population: 29.5% or 2,125,212 people (NSI 2014). It has the lowest unemployment
rate in the country, i.e. 5.6% (NSI 2015) compared to the average 8% for the country.

1.2. Economic
factors:

Liberalization of price controls in the early 1990s led to a marked rise in prices. As a
result, inflation rose and strikes became more frequent. The growing pains of the private
sector and the strict financial discipline required to ease the heavy foreign debt also
resulted in periods of high unemployment and decreased social services. Against this
backdrop the Bulgarian government pursued economic stability with the assistance of
international financial institutions, and with the introduction of the currency board in
1997 and other reforms, inflation was dramatically reduced by the end of the decade. By
the beginning of the 21st century, with the government aggressively privatizing staterun industries, the restructured Bulgarian economy had markedly improved (aided in
2007 by the country’s ascent to full membership in the EU).
Although it is the most advanced Bulgarian region, the Southwest region suffers from
considerable intra-regional disparities. Economic activity is strongly concentrated
in Sofia and the surrounding areas, while smaller towns lag behind in economic
development, similarly to the rest of the country. The region has an abundance of natural
resources crucial for its long-term economic development.

1.3. Local issues
and challenges:
1.4. Links to
Operational
Programmes and
Regional Policy:

The local authorities (municipalities) are strongly dependent on the national budget for
the financing of innovations and have little resources to invest in this area. This is one of
the factors that hinders the implementation of the Regional Innovation Strategies (RIS).

• http://www.eprc.strath.ac.uk/benchmarking2/documents/Bulgaria.pdf
• https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/baseprofile/yugozapadna-i-yuzhna-tsentralna-bulgaria/south-west-planning-region
• http://blogs.unwe.bg/mmoraliyska/files/2016/08/EU-Cohesion-policy-ImpactBulgaria.pdf
• http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2014/
cohesion-policy-and-bulgaria
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2. Greece - Crete
2.1. Population
dynamics:

2.2. Economic
factors:

2.3. Local issues
and challenges:
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According to the contemporary results of the census of 2011, the Region of Crete
showed a population increase of 3,36% between 2001-2011. More precisely, it has
621.340 inhabitants today (308.760 men and 312.580 women), with permanent
population density per sq.Km. equal to 74,54. It represents 5,76% of the population
of the Greek territory and is ranked fifth among the Greek Regions.During the decades
1981-1991 and 1991-2001, the population showed a constant upward movement
with the relevant percentile changes being higher than those of the rest of the country
(7,55% and 11,31% for Crete and 6,86% for the entire Country). Totally, population in
Crete increased by 19,71% during the period 1981-2001, which underline its ability to
keep and renew its population.

The Region of Crete participates in the Gross Domestic Product of the country at a
percentage of 5%. In particular, for the year 2008, according to recent data of the
Regional Accounts of the Hellenic Statistical Authority, the GDP of Crete amounted to
12.854 million euro and formed 5,4% of the national GDP (Chart 1). The Regional Unit
of Heraklion, being the most populated one, has the largest participation (52,06%) in
the regional GDP, followed by the Regional Unit of Chania (23,07%). The participation
of the Regional Units of Lasithi and Rethymno is at lower levels (12,89% and 11,98%
respectively). The per capita Gross Domestic Product of Crete is equal to that of the
country. In the year 2008 it amounted to 21.157 euro, matching the corresponding
figure of the total of the Regions of the country (21.084 euro). The Gross Added Value
in the total of the productive branches in Crete amounts to 11.375 million euro (data of
the year 2008). As seen in Chart 3, the produced added value of products and services
during the period 2000-2008 in Crete shows a considerable increase of 75,67%

A sector that has a domineering position in terms of products and employment in
Crete is the primary sector, including Agriculture, but it is characterized by small
and dispersed lot, dependence on traditional models and cultivations, structural
backwardness with imperfect infrastructures, largely outdated production systems and
low post-production added value. Moreover, the percentage of watered areas in Crete
is much lower than that of the average of Greece, while the structure of the cultivations
shows an emphasis on traditional cultivations. The cultivations of vegetables cover
3% of the total cultivation areas, but Crete has 50% of the greenhouses in Greece,
with "Industry and Energy" advantages in the productions of vegetables and flowers.
Animal breeding is also dispersed, with few organized animal farms. However, there are
important preconditions for the development of dairy products. The sector of Energy and
in particular the Renewable Energy Sources can be an important source of economic
activity and employment growth in the island and can also reduce dependence on
fossil fuels. The potential of the sector remains strong and there are great possibilities
in the field of hybrid systems. The widest possible use of renewable energy sources
technologies contributes to the safety of energy supplying and the development of new
economic sectors, creating new jobs. Tourism is the most dynamically developing sector
and the demand gave incentives for important investments in hotel units, resulting in
the qualitative and quantitative upgrading of hotel infrastructures. At the same time it
is facing structural problems, consisting mainly in its seasonal nature and the limited
expansion of the tourist movement to the inland settlements, as tourist infrastructures
are mainly gathered in the northern coast and small centers in the south, while its course
is largely influenced by outward, uncontrollable conditions, contributing to fluctuations
in its performance. An important competitive advantage of the tourist branch is the high
percentage of high standard hotel infrastructures. In the Tertiary sector including among
else the "financial and credit services" the percentage contribution of Crete is relatively
low (4,50%). Because of the insular nature of the economy and its exporting orientation,
very powerful transportation and shipping companies have been founded. Employment
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in Crete has remained at the same levels during the past decade. The number of working
people increased from 267.320 in 2000 to 274.872 in 2008, that is, it presented a
small increase of 2,82%. Significant increases and decreases in employment appear,
however, in the different branches of the regional economy (Chart 12). In the primary
sector the work force appears reduced from 76.659 in 2000 to 48.734 in 2008, which
corresponds to a decrease of 36,43%.

2.4. Links to
Operational
Programmes and
Regional Policy:

• http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/
greece/2014gr16m2op011
• https://www.espa.gr/en/pages/staticOPCrete.aspx
• http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2000-2006/greece/
crete-objective-1-programme
• http://www.pepkritis.gr/wp-content/uploads/2016/02/RIS-Crete-TranslationENG.pdf
• http://ris3.crete.gov.gr/

3. Hungary
3.1. Population
dynamics:

The population in Hungary is decreasing since the 1980s and shows ageing picture.
In the last 5-10 years more and more people (approx. 35,000 people/year, increasing
number) leaves the country mainly for searching better living.
In 2017 the population was 9.8 million; 1.7 million lived in Budapest, 5.2 million in other
cities and 2.95 million in villages
There is a big difference among the regions: Central Hungary (with Budapest) and
Western Transdanubia are the most popular for living and working: Central Hungary
(mostly because of Budapest and surroundings) has more than four times density than
the other regions, and people move to these two regions for living. The least popular
regions are Northern Great Plain and Northern Hungary: many people leave these
regions, because the lack of working places.
Data for density (2017 – capita/km2) and migration among regions (2015 – difference
for 1000 inhabitant): Northern Hungary: 85, -4.1; Northern Great Plain: 83, -4.6;
Southern Great Plain: 68, -3.5; Central Hungary: 434, +4.1; Central Transdanubia: 95,
+0.6; Western Transdanubia: 87, +3.3; Southern Transdanubia: 63, -2.9.

3.2. Economic
factors:

The GDP shows a slight increment since 2000. There is again big difference among the
regions referring to the population migration as well. It is the highest in Central Hungary,
average in Western Transdanubia and low in Northern Hungary, Northern and Southern
Great Plain.
The GDP comparing to the country average per cent is the following: Northern Hungary:
61.0%; Northern Great Plain: 63.5%; Southern Great Plain: 65.2%; Central Hungary:
164.4%; Central Transdanubia: 87.3%; Western Transdanubia: 100%; Southern
Transdanubia: 68.2%.
The portion of supplies is the highest in Central Hungarian Region (77%), here the
industry and agriculture together have 23%. Industry is the strongest in the Western and
Central Transdanubia Regions and the agriculture in the Great Plain regions.

3.3. Local issues
and challenges:

People can earn more money in Central Hungary and in the Transdanubia regions than
in the north and the Great Plain regions. It is also true for Budapest and bigger cities
comparing to the smaller cities and Budapest.
The income deciles per capita are almost double in the Central Hungary (1.01 million)
than in the Northern Great Plain (0.57 million). The other regions: Western Transdanubia:
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0.74; Central Transdanubia: 0.73; Southern Great Plain: 0.65; Northern Hungary: 0.62;
Southern Great Plain: 0.60. The same numbers by settlements: Budapest: 1.13; bigger
cities: 0.81; other cities: 0.70; villages: 0.58.
As it can be seen there is a big difference again among the regions and the different
types of settlements. One aim of Rural Development Program is to decrease these
differences and keeping people in rural areas.
Data from:
• https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/debrecengazdfejl/
debrecengazdfejl11.pdf
• https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_n%C3%A9pess%C3%A9ge
• http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd001.html
• http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd005.html
• http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc014c.html

3.4. Links to
Operational
Programmes and
Regional Policy:

• http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/
hungary/2014hu16m2op001
• https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/ruraldevelopment-2014-2020/country-files/hu/factsheet-hungary_en.pdf
• http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2016/
european-structural-and-investment-funds-country-factsheet-hungary

4. Italy – Basilicata
4.1. Population
dynamics:

Basilicata is categorized as a less developed region. It covers an area of 10 073 km2;
the whole region is rural. The region's GDP (Gross Domestic product) rose 2.1% per
annum from 1992 to 1998, growth well above the national average and five times
the rate for the Mezzogiorno. The average of population in 2001 was of 597, 468
inhabitants whereas in 2015 has reached the average of 576,194 inhabitants (-51%).A
region whose development is below the European average, Basilicata is 92% farmland
and forests and nearly three quarters of its territory is mountainous or hilly, a remarkable
but fragile natural environment that accounts for the low population density (61
inhabitants/km² as against the national average of 190).

4.2. Economic
factors:

Of the total area, agricultural land covers 50% and forest land 35%. The utilized
agricultural area (UAA) is around 519 000 ha. 60% of farmland is used for arable crops.
Agriculture contributes to the 8.8% of the added value produced in the region.
The region's 51 760 farms produce cereals (35%) as well as fruit and vegetable, oliveoil and wine. Organic farming is still relatively unimportant, covering 44 390 ha (2.3%
of the farms). Animal husbandry is quite extensive in mountains. Dairy cattle, sheep
and goat are farmed for meat and dairy in mountains areas. The automotive, furniture
and agri-foods industries make a positive contribution to the region's trade balance.
Agricultural processing (fruit, vegetables and zoo-technical products) has created more
jobs than any other sector. The principal economic centres are located in the plains and
near regional boundaries, keeping the inlands isolated from poles of development.

4.3. Local issues
and challenges:
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Basilicata has an average employment rate of 46.9% (55% national average);
unemployment rate of 14.5% (year 2013) and the youth unemployment rate is 49.3%.
Equally important is the improvement of environmental sustainability, energy efficiency
as well as rural infrastructure.
The region needs to improve the natural resources as well as the cultural, human and
network services such as transportation and accessibility.
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The chief environmental challenges relate to soil erosion, water quality and biodiversity
protection with a particular emphasis on competitiveness, environmental land
management and social inclusion. Knowledge transfer and innovation actions will be
put in place to increase the economic and environmental performance of farms, as well
as for the development of rural areas. Support will be targeted to process and product
innovation in farms and agro-industrial holdings. The objective is to improve output and
product quality whilst reducing production costs.
It is also important to enhance the local development systems to promote local
production systems (in particular industrial districts) and new companies, supporting
demand for qualified services, improving tourist facilities and so on.

4.4. Links to
Operational
Programmes and
Regional Policy:

• https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/ruraldevelopment-2014-2020/country-files/it/factsheet-basilicata_en.pdf
• http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2000-2006/italy/
regional-operational-programme-for-basilicata
• http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Agriculture_-_
rural_development_statistics&oldid=321356

5. Portugal – West Region
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5.1. Population
dynamics:

According to the Eurostat data 43.6% of the Portuguese population lives in urban
areas and 26.1% in rural areas. Portugal’s West Region has benefited from a population
dynamics stronger than the national average as the proximity and polarization exerted
by Lisbon Metropolitan Area is reflected in a more intense population growth in the three
municipalities in its influence area (Alenquer, Arruda dos Vinhos and Sobral de Monte
Agraço). The West region shows a clearly positive population growth and this positive
evolution is mainly due to the dynamics of the migratory balance’ component, which in
some municipalities compensates for negative natural balances.

5.2. Economic
factors:

The West Region follows the trends of the national productive structure, although
there is a higher focus on typically rural activities associated with the primary sector, in
contrast to activities related to the tertiary sector, except in the sectors of commerce,
accommodation, catering, transportation and communications. Construction Materials,
Agriculture and Extractive Industries constitute the most expressive sectors of
specialization in this region. In these sectors, the contribution to the total GVA is more
significant than the national level. The region has greater productive efficiency in some
of the sectors in which it has been affirming its specialization, such as Agriculture
and Fisheries and extractive industries. On the contrary, despite the high degree of
specialization in the Construction Material Industry sector, it cannot exceed the national
average in terms of productivity.

5.3. Local issues
and challenges:

The society growth path reflected a progressive depopulation of rural areas and their
economic and social devitalisation, aggravated by reduction of public services and the
failure of the public provision. The economic crises have resulted in a limited provision of
financing and access to credit, lack of liquidity and reduced spending capacity.
The major problems of rural areas in Portugal is the reduction of agricultural weight in
the national economy, reduction of agricultural income levels, weak ability to attract
investment to other sectors, unattractive living and working conditions, Environmental
problems associated with pollution, rural abandonment, erosion and forest fires.
Therefore, the main challenge is to increase employability and improve the living
conditions of rural populations.
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5.4. Links to
Operational
Programmes and
Regional Policy:

Community Based Local Development, designated by DLBC, is one of the instruments of
Portugal 2020, which aims to promote, in specific territories, partnerships focused on
entrepreneurship and the creation of jobs:
• http://www.pdr-2020.pt/
• http://www.oestecim.pt/custompages/showpage.aspx?pageid=b2b0f980-f50f43f8-8612-4b3984a49341&m=b119
• http://www.oestecim.pt/custompages/showpage.aspx?pageid=b8b2e71b-a7fd4649-b08e-8a9324bc3f90&m=b121
• http://www.oestecim.pt/custompages/showpage.aspx?pageid=4c88a58ab7b0-47ba-96fb-7910135510d5&m=b122
• http://www.oestecim.pt/custompages/showpage.aspx?pageid=fae01578-7e5440d1-8622-2c083b83ccca&m=b123
• http://www.oestecim.pt/custompages/showpage.aspx?pageid=4c49151316ca-43f6-9af5-d732e02527d7&m=b125

6. Spain - Garrotxa
6.1. Population
dynamics:

6.2. Economic
factors:

6.3. Local issues
and challenges:
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Garrotxa is a rural region in the northern Spanish province of Girona, Catalunya, and
shares population trends with its neighbouring rural regions of Empordà and Osona.
Population density is lower than the national average, with 76 inhabitants per square
kilometre, and similar to other rural regions of Empordà and Osona, the population of
Garrotxa is largely concentrated in the region’s capital. The 0.5% annual population
growth rate is very low, but has maintained this slow growth rate over the last 50 years.
In the last 10 years, there has been a significant exodus of youth leaving for the cities,
but this has been balanced by a significant increase in immigrants to the region. The
newcomer population is now at 14%, of which the majority are originally from India,
Morocco, China, Romania and Gambia.

The Garrotxa Volcanic Zone Natural Park protects almost one fifth of the region,
conserving over 40 volcanoes and several unique volcanic ecosystems. The park,
along with the extensive mountainous terrain surrounding it, has cultivated a vibrant
regional tourism based on outdoor and cultural activities. The service sector, including
tourism, is therefore the biggest regional employer, providing work to 54% of the
employed population. Of the rest, 36% are employed by the industrial sector, 6% by the
construction sector and 3% by the agricultural sector. Garrotxa has a 66% employment
rate and 10% unemployment rate, resulting in 24% of adults being economically
inactive.

The main socio-economic challenges are unemployment and lack of employment amongst
newcomer women, single mothers and youth under 30 years of age. As well, outside of
major towns, rural residents face major challenges due to the lack of accessible social
services, and the lack of regular and affordable public transport. An emerging local
challenge is the social, economic, political and cultural exclusion of visible minorities
and newcomers. The main ecological challenges involve environmental contamination of
soil, water and air by the region’s main industries: meat slaughter and meat processing
factories, plastic and metal factories, and textile and paper factories.
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6.4. Links to
Operational
Programmes and
Regional Policy:

• https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/ruraldevelopment-2014-2020/country-files/es/factsheet-cataluna_en.pdf
• http://www.casg.cat//repositori_documents2/INFORMES%20SOCIALS/2012_
Informe%20sociodemogr%C3%A0fic%20Garrotxa.pdf
• http://euramgarrotxa.eu/wp-content/uploads/2016/06/2016_observatori.pdf
• http://www.garrotxa.cat/la-comarca/dades-comarcals-xifra/

7. Spain - Valencia
7.1. Population
dynamics:

The active population of the Valencian Region increased by about one million people at
the beginning of the 1990s at an average rate of 2.2%, above that Spain (1.8%). This
rate of population growth has allowed it to gain weight in Spain from 9.9% of the national
working population to 10.8% in 2012, both in men as women. However, this differential
has been as a consequence of the decline in activity in the region, with a greater impact
in men.

7.2. Economic
factors:

From the mid-1990s until the onset of the current crisis, the Valencian Region has
experienced a strong economic growth, above the national average and the European
regions, becoming a region with capacity to generate employment and attractive for the
foreign population. During these years there have also been advances in the qualification
of the population and in the accumulation of physical capital and infrastructures that
have enabled it to approach the profile of the most advanced European economies.
However, during the years in which the Spanish economy was immersed in the economic
crisis, the Valencian Region suffered a sharp fall in this growth trajectory with a high
destruction of employment, and consequent growth of the unemployment rate, the
younger population.

7.3. Local issues
and challenges:

The credit crunch coupled with the high level of indebtedness of families and the
productive and public sector has resulted in a lack of liquidity, a reduced spending
capacity and a limited provision of financing and access to credit. The need to make
a decisive change in its productive model with a focus on growth and employment
generation on solid bases that guarantee sustainability, taking into account also the key
factor of differentiation that is the territory. It is also necessary to consider a strategy to
be followed in the medium and long term, involving all the economic and social sectors
of the region: public institutions, universities and educational centers, research and
innovation centers, companies, workers and other social agents.

7.4. Links to
Operational
Programmes and
Regional Policy:

• http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2007-2013/spain/
operational-programme-valencia?countryCode=ES&regionId=155
• http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/p/
PORegionales/Documents/PO_Comunidad_Valenciana2014-20.pdf
• http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2016/
european-structural-and-investment-funds-country-factsheet-spain
• https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/ruraldevelopment-2014-2020/country-files/es/factsheet-comunidad-valenciana_
en.pdf
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Agrobiodiversity

The result of natural selection processes and the careful selection and inventive
developments of farmers, herders and fishers over millennia. Agrobiodiversity is a vital
sub-set of biodiversity

Agroecology

A scientific discipline that uses ecological theory to study, design, manage and evaluate
agricultural systems that are productive but also resource conserving

Ambiguity

One of the four characteristics of VUCA, referring to the ambiguous nature of information
about the current global context.

Anthropocene

The proposed new geological epoch, which transitions Earth from the geological
Holocene period into a new era, where humans are the main agents of ecological
transformation (Waters, et al in Science, Vol351:2016) and are permanently impacting
the geology of the planet.

Biological control

The use of biological agents (intact organisms, components derived from organisms) to
destroy or deter pests or to promote natural enemies

Citizen

Any individual living in and pertaining to a community, regardless of their age, voting
privilege, legal citizenship status or any other structural barrier they may face regarding
their ability to participate in community processes.

Community engagement

Processes and strategies that engage community members and that give special
attention to those members who have barriers to engaging in community spaces and
initiatives that could improve their overall well-being.

Community supported
agriculture

A system that connects the producer and consumers within the food system more closely
by allowing the consumer to subscribe to a the harvest of a certain farm or group of farms

Complexity

One of the four characteristics of VUCA, referring to the complex relationships of the
current global context.

Decision-making

The formal and informal processes in which individuals, communities, governments
and other groups of people make decisions that impact themselves, others and
the environment. The related concepts of leadership and participation affect the
transparency and integrity of the decision-making process.

Degradation

The social and ecological process in which biodiversity, institutional integrity and
community well-being are lost.

Ecosystem

is “a whole system, ... including not only the organism-complex, but also the whole
complex of physical factors forming what we call the environment.” Ecosystems have
no fixed boundaries; instead their parameters are set to the scientific, management, or
policy question being examined. Depending upon the purpose of analysis, a single lake, a
watershed or an entire region could be considered an ecosystem.

Ecosystem
management

When natural resource management is applied to whole ecosystems, rather than single
species, it is termed ecosystem management

Ecosystem services

Ecosystems provide a variety of goods and services upon which people depend.
Ecosystem goods include the "tangible, material products" of ecosystem processes—
food, construction material, medicinal plants—in addition to less tangible items like
tourism and recreation, and genes from wild plants and animals that can be used to
improve domestic species

Emergent Change

The facet of social change that is most common, occurring through natural unconscious
and/or strategic conscious learning processes that change society for the better. In terms
of the resilience cycle, emergent change most often applies to the reorganisation phase.

Equality

The access to the same human rights and the equal distribution of resources for all
citizens, regardless of their different needs and contexts.

Equity

The access to human rights and the distribution of resources to all citizens with respect
to their different needs.

Food insecurity

exists when people do not have adequate physical, social or economic access to food
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Food security

Food security exists when all people, at all times, have physical, social and economic
access to sufficient, safe and nutritious food which meets their dietary needs and food
preferences for an active and healthy life. Household food security is the application
of this concept to the family level, with individuals within households as the focus of
concern.

Food sovereignty

Food sovereignty allows communities control over the way food is produced, traded and
consumed. According to food sovereignty movements; people have the right to food that
is accessible, nutritious, locally produced and culturally appropriate.

Holistic management

A proven, whole farm/whole system approach to resource management that incorporates
financial planning, land planning, grazing planning and biological monitoring.

Indigenous Peoples

Indigenous peoples are inheritors and practitioners of unique cultures and ways of
relating to people and the environment. They have retained social, cultural, economic and
political characteristics that are distinct from those of the dominant societies in which
they live. Despite their cultural differences, indigenous peoples from around the world
share common problems related to the protection of their rights as distinct peoples.

Leverage Points

A place in a community’s structure where a solution can be applied to an issue, problem or
conflict. A low leverage point is one which requires a small action to effect a small change
in the community. A high leverage point is one which requires a small action to effect a
large change in the community.

Multifunctionality

Refers to the non-trade benefits of agriculture, that is, benefits other than commerce and
food production. These include, in the WTO definition of multifunctionality, environmental
protection, landscape preservation, rural employment, and food security.

Organic farming

An integrated farming system that strives for sustainability, the enhancement of soil
fertility and biological diversity whilst largely prohibiting synthetic pesticides, antibiotics,
synthetic fertilizers, genetically modified organisms, and growth hormones

Participatory Processes

Organisational, municipal and regional processes which involve civil society in the stages
of monitoring, evaluation, design and decision-making concerning their respective
organisation, municipality, region, etc.

Permaculture

A system of agricultural and social design principles centered on simulating or directly
utilizing the patterns and features observed in natural ecosystems

Precautonary principle

means that decision makers should not take any decision which could have a harmful
effect.

Projectable Change

The facet of social change that can be planned and prepared for, such as community
development plans. In terms of the resilience cycle, projectable change most often
applies to the growth and conservation phases.

Regeneration

The social and ecological process that in which a community adds to existing biodiversity
and improves the quality of social economy and general community well-being.

Regenerative
agriculture

An approach to food and farming systems that regenerates topsoil and enhances
biodiversity now and long into the future

Resilience

The capacity of a system to persist, adapt and transform in the face of expected and
surprising change, thereby moving towards a truly sustainable and intertwined human
environment planet. Resilience is a multi-disciplinary concept, stretching from study of
physics and ecology, to psychology and sociology.

Restoration

The social and ecological process that in which a community restores biodiversity, public
policy and community well-being to the quality they were before the degradation process.

Sustainability

The ability to maintain a just and balanced social and ecological system that meets the
needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their
own needs.

Sustainable community
food system

A collaborative network that integrates sustainable food production, processing,
distribution, consumption and waste management in order to enhance the environmental,
economic and social health of a particular place.
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Sustainable
Development Goals

A collection of 17 global goals set by the United Nations. The broad goals are interrelated
though each has its own targets to achieve. The total number of targets is 169. The
SDGs cover a broad range of social and economic development issues. These include
poverty, hunger, health, education, climate change, gender equality, water, sanitation,
energy, environment and social justice.The SDGs are also known as "Transforming our
World: the 2030 Agenda for Sustainable Development" or 2030 Agenda in short.

Tipping Point of
Resilience

The point at which a system exceeds its capacity of resilience and falls to a new and less
sustainable equilibrium.

Transformative Change

The facet of social change that occurs because of a period of crisis or “stuckness”, both
of which provoke a major transformation in society. In terms of the resilience cycle,
transformative change most often applies to the release phase. In VUCA contexts,
transformative change becomes more common.

Transition

The process of transition towards the development of sustainable/ regenerative food
systems

Transition Towns

A grassroots municipalist initiative pioneered by Rob Hopkins in Totnes, United Kingdom,
in which grassroots community projects aim to increase self-sufficiency in order to
reduce the potential effects of climate change and economic instability.

Uncertainty

One of the four characteristics of VUCA, referring to the unpredictable outcomes of any
action in favour, or not, of improving the current global context.

Volatility

One of the four characteristics of VUCA, referring to a fast and dynamic rate of change
which results in greater instability in the current global context
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1. Main issues and challenges of rural
development:
• Bosworth, Gary & Venhorst, Viktor. (2015): Economic linkages between urban and
rural regions - what’s in it for the rural? Paper for Regional Studies Association Annual
Conference 2015. http://www.regionalstudies.org/uploads/Bosworth_and_Venhorst_
RSA_Piacenza_FINAL.pdf
• FAO. 2017: The future of food and agriculture – Trends and challenges. FAO, Rome.
• Giddens, Anthony. (1973): Capitalism and Modern Social Theory: An Analysis Of The
Writings Of Marx, Durkheim And Max Weber. Cambridge University Press, Cambridge.
• Guzman, Eduardo Sevilla. (2006): De la sociología rural a la agroecología. Icaria
Editorial Perspectivas Agroecológicas, Barcelona.
• Hillyard, Sam. (2007): The Sociology of Rural Life. Berg, New York.
• Pingrong, Tu. (2014): Research on Rural Economic Ethical Issues in other Countries
since Modern Times. Paper for SHS Web of Conferences
https://www.shs-conferences.org/fr/articles/shsconf/abs/2014/03/shsconf_
ifsr2013_01003/shsconf_ifsr2013_01003.html
• Smith, Suzanne. (2011): The Institutional and Intellectual Origins of Rural Sociology.
Prepared for Rural Sociological Society 74th Annual Meeting.
http://www.ag.auburn.edu/~bailelc/Smith.2011.pdf
• Galpin, Charles Josiah 1864http://worldcat.org/identities/lccn-no92009697/
• The Theory of Differential Rent
http://era.anthropology.ac.uk/Era_Resources/Era/Peasants/differential_rent.html
• Norman Borlaug
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1970/borlaug-bio.html
• Henri Mendra
https://etudesrurales.revues.org/2929 [French]
The future of food and agriculture – 15 Trends and challenges
Trend 1
• Anriquez, G. & Stloukal, L. 2008. Rural population change in developing countries:
Lessons for policy making. ESA Working Papers No. 08–09. Rome, FAO.
• Cohen, M. & Garrett, J. 2009. The food price crisis and urban food insecurity. London,
IIED (International Institute for Environment and Development).
• Alexandratos, N. & Bruinsma, J. 2012. World agriculture towards 2030/2050: the
2012 revision. ESA Working Paper No. 12–03. Rome, FAO.
Trend 2
• Kalkuhl, M., von Braun, J. & Torero, M., eds. 2016. Food price volatility and its
implications for food security and policy. Springer International Publishing.
• O’Neill, B.C., Kriegler, E., Ebi, K.L., Kemp-Benedict, E., Riahi, K., Rothman, D.S., van
Ruijven, B.J., van Vuuren, D.P., Birkmann, J., Kok, K., Levy, M. & Solecki, W. 2015. The
roads ahead: Narratives for shared socioeconomic pathways describing world futures
in the 21st century. Global Environmental Change.
• IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2014. Climate Change 2014:
Mitigation of Climate Change. Cambridge, UK and New York, USA.
Trend 3
• Kissinger, G., Herold, M. & De Sy, V. 2012. Drivers of deforestation and forest
degradation: A synthesis report for REDD+ policymakers. Vancouver, Canada, Lexeme
Consulting.
• Lambin, E.F. & Meyfroidt, P. 2011. Global land use change, economic globalization,
and the looming land scarcity. Proceedings of the National Academy of Sciences of the
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United States of America, 108(9): 3465–3472.
Trend 4
• Arslan, A. McCarthy, N., Lipper, L. Asfaw, S., Cattaneo, A. & Kokwe, M. 2015. Climate
smart agriculture? Assessing the adaptation implications in Zambia. Journal of
Agricultural Economics, 66(3): 753–780.
• Fiszbein, A., Kanbur, R. & Yemtsov, R. 2014. Social protection and poverty reduction:
Global patterns and some targets. World Development, 61(1): 167–177.
• Hoffman, M.T. & Vogel, C. 2008. Climate change impacts on African rangelands.
Rangelands, 30(3): 12–17 (available at www.jstor.org/stable/25145387).
Trend 5
• Alston, J. 2010. The benefits from agricultural research and development, innovation,
and productivity growth. OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers No.
31. Paris, OECD Publishing.
• Arslan, A., McCarthy, N., Lipper, L., Afar, S. & Catania, A. 2013. Adoption and
intensity of adoption of conservation farming practices in Zambia. ESA Working Paper
No. 13–01. Rome, FAO.
• Darnhofer, I., Gibbon, D. & Dedieu, B. 2012. Farming systems research into the 21st
century: The new dynamic. Springer Netherlands.
• Fuglie, K.O., Wang, S.L. & Ball, V.E., eds. 2012. Productivity growth in agriculture:
An international perspective. Oxfordshire, UK, CABI (Centre for Agriculture and
Bioscience International).
Trend 6
• Jones, K.E., Patel, N.G., Levy, M.A., Storeygard, A. Balk, D., Gittleman, J.L. & Daszak,
P. 2008. Global trends in emerging infectious diseases. Nature, 451(7181): 990–
993.
• O’Neill, J. 2016. Tackling drug resistant infections globally: Final report and
recommendations. The review on antimicrobial resistance. London, Review on
Antimicrobial Resistance.
Trend 7
• Björkdahl, A., Buckley-Zistel, S., eds. 2016. Spatializing peace and conflict: Mapping
the production of places, sites and scales of violence. Palgrave Macmillan.
• Neumayer E. & Plümper, T. 2007. The gendered nature of natural disasters: the impact
of catastrophic events on the gender gap in life expectancy, 1981–2002. Annals of
the Association of American Geographers, 97(3): 551–566.
• Simmons, E. 2013. Harvesting peace: Food security, conflict, and cooperation.
Environmental Change and Security Program, Report 2013. Washington, DC,
Woodrow Wilson International Center for Scholars.
• Stern, N., ed. 2006. The economics of climate change: the Stern review. Cambridge,
UK, Cambridge University Press.
Trend 8
• Quisumbing, A.R., Meinzen-Dick, R., Raney, T.L., Croppenstedt, A., Behrman, J.A.,
Peterman, A. 2014. Gender and Agriculture: Closing the Knowledge Gap. Springer
Science & Business.
Trend 9
• Der Gobbo, L.C., Khatibzadeh, S., Imamura, F., Micha, R., Shi, P., Smith, M., Myers S,S,
& Mozaffarian, D. 2015. Assessing global dietary habits: a comparison of national
estimates from the FAO and the Global Dietary Database. The American Journal of
Clinical Nutrition, 101(5): 1038–46.
• Imamura, F., Micha, R., Khatibzadeh, S., Fahimi, S., Shi, P., Powles, J. & Mozaffarian, D.
2015. Dietary quality among men and women in 187 countries in 1990 and 2010: A
systematic assessment. The Lancet Global Health, 3(3): e132–e142.
• Roesel, K. & Grace, D. 2015. Food safety and informal markets - animal products in
sub-Saharan Africa. London, Routledge.
• Trend 10
• Breisinger, C., Pratt A.N., El-Enbaby, H., Figueroa, J.L. & El Didi, H. 2016. Economic
transformation, agricultural transition and food security in MENA: What are the
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lessons for sustainable development strategies? Washington, DC, IFPRI.
• Christiaensen, L. & Todo, Y. 2013. Poverty reduction during the rural-urban
transformation: The role of the missing middle. Policy Research Working Paper Series
644. Washington, DC, World Bank.
Trend 11
• Adams, R.H. 2011. Evaluating the economic impact of international remittances
on developing countries using household surveys: A literature review. Journal of
Development Studies, 47(6): 809–828.
• Dolan, C. & Sorby, K. 2003. Gender and employment in high-value agriculture
industries. Agriculture and Rural Development Working Paper 7. Washington, DC,
World Bank.
Trend 12
• Edwards-Jones, G., Canals, L.M., Hounsome, N., Truninger, M., Koerber, G., Hounsome,
B., Cross, P., York, E.H., Hospido, A., Plassmann, K., Harris, I.M., Edwards, R.T., Day,
G.A.S., Tomos, A.D., Cowell, S.J. & Jones, D.L. 2008. Testing the Assertion that ‘Local
Food is Best’: The Challenges of an Evidence-Based Approach. Trends in Food Science
and Technology, 19(5): 265–274.
• Kneafsey, M., Venn, L., Schmutz, U., Balázs, B., Trenchard, L., Eyden-Wood, T., Bos, E.,
Sutton, G. & Blackett, M. 2013. Short food supply chains and local food systems in
the EU. A state of play of their socio-economic characteristics. European Commission,
Joint Research Centre.
Trend 13
• Aulakh, J. & Regmi, A. 2013. Postharvest food losses estimation. Development of
consistent methodology.
• Kader, A.A. 2005. Increasing food availability by reducing postharvest losses of fresh
produce. ISHS Acta Horticulturae, 682: 2169–2176.
• Parfitt, J., Barthel, M. & Macnaughton, S. 2010. Food waste within food supply
chains: Quantification and potential for change to 2050. Philosophical Transactions of
Royal Society, Biological Sciences, 365(1554): 3065–3081.
Trend 14
• Alonso, J.A. & Ocampo, J.A., eds. 2015. Global governance rules for the post-2015
era: Addressing emerging issues in the global environment, pp. 249–282. London,
Bloomsbury Academic.
• De Burca, G., Keohane, R.O. & Sabel, C.F. 2014. Global experimentalist governance.
British Journal of Political Science, September 2014.
• Grindle, M. 2002. Good enough governance: Poverty reduction and reform in
developing countries, Governance, 17(4): 525–548.
Trend 15
• The Global Commission on the Economy and Climate. 2014. Better growth, better
climate: The 2014 new climate economy report. Washington, DC, The Global
Commission on the Economy and Climate.
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2. Sustainable Development
• Brand report
http://www.sharing.org/information-centre/reports/brandt-report-summary
• Our common future, Brundtland report, 1987
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
• Rio Summit, 1992
http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
• Earth Summit, 2012
https://sustainabledevelopment.un.org/rio20
• UN Sustainable Development – knowledge platform
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/ruraldevelopment
• GreenFacts: Facts on Health and the Environment:
https://www.greenfacts.org/en/ecosystems/index.htm
• Synthesis Reports (Millennium Ecosystem Assessment):
http://www.millenniumassessment.org/en/Synthesis.html
• Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty
Eradication, UNEP, 2011:
http://www.unep.org/greeneconomy/sites/unep.org.greeneconomy/files/field/image/
green_economyreport_final_dec2011.pdf
• La Via Campesina (International Peasant’s Movement):
https://viacampesina.org/en/index.php
• Nyéléni Newsletter:
https://nyeleni.org/
• Millennium Development Goals and beyond 2015:
http://www.un.org/millenniumgoals/
• Sustainable Development Goals:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

3. Rural development
• Alan Matthews: Rural Development in EU: Issues and Objectives, 2007, paper
https://www.tcd.ie/Economics/staff/amtthews/FoodPolicy/CourseMaterials/
ReadingsMatthews%20Rural%20Development%20in%20the%20EU.pdf
• EU Agriculture and Rural Development: Rural Development 2014 – 2020
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_en
• David Baldock and others: The Nature of Rural Development: Towards an integrated
Rural Policy in Europe ( A ten Nation study for WWF and GB countryside agencies,
2001
http://ieep.org.uk/assets/78/natureruraldevelopment.pdf
• Achim Steiner: (Unep executive director) UNEP: Towards Green Economy: Pathways
for Sustainable Development and Poverty Reduction, 2011
http://web.unep.org/greeneconomy/sites/unep.org.greeneconomy/files/field/image/
green_economyreport_final_dec2011.pdf

3.1. Rural
development,
poverty,
environment:

• Improving access to natural resources of Rural poor, a FAO document.
http://www.fao.org/docrep/006/ad683e/ad683e02.htm
• Assessing the environmental impacts of consumption and production, UNEP report, 2011
http://www.unep.org/resourcepanel/Portals/24102/PDFs/
PriorityProductsAndMaterials_Report.pdf
• GreenFacts: Facts on Health and the Environment:
https://www.greenfacts.org/en/ecosystems/index.htm
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3.2. Green economy:

3.3. Ecosystem:

• Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty
Eradication, UNEP, 2011:
http://www.unep.org/greeneconomy/sites/unep.org.greeneconomy/files/field/image/
green_economyreport_final_dec2011.pdf

Millennium Ecosystem assessments
• Ecosystems and human well-being – general synthesis WHO publication, 2005
http://www.millenniumassessment.org/en/Synthesis.html
• Simplified version
http://www.greenfacts.org/en/ecosystems/index.htm
• Ecosystems and human well-being – health synthesis WHO publication, 2005
http://www.millenniumassessment.org/documents/document.357.aspx.pdf
• Synthesis Reports (Millennium Ecosystem Assessment):
http://www.millenniumassessment.org/en/Synthesis.html

3.4. Food security,
food sovereignty:

• Trade Reforms and Food Security – Conceptualizing the linkages, Commodity Policy
and Projection Service, Commodities and Trade Division, Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO), Rome, 2003, Chapter 2. Food Security:
concepts and measurements:
http://www.fao.org/docrep/005/y4671e/y4671e06.htm#Top Of Page
• Food security, Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Food_security
• Empty calorie, Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Empty_calorie
• Global hunger down, but millions still chronically hungry, on website of Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO): http://www.fao.org/news/story/
en/item/198105/icode/
• Food Security program, The World Bank:
http://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/ensure-food-security
• 40 Organizations That Are Shaking Up the Food System:
https://foodtank.com/news/2013/05/forty-organizations-that-are-shaking-up-thefood-system/
• Food sovereignty, Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Food_sovereignty
• Food sovereignty, U.S: Food Sovereignty Alliance:
http://usfoodsovereigntyalliance.org/what-is-food-sovereignty/
• What is Food Sovereignty? Food Secure Canada:
https://foodsecurecanada.org/who-we-are/what-food-sovereignty
• Defining a Local Product (At the Sore – Local Definition):
http://www.berkshire.coop/store/local-definition/
• Precautionary principle, Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle#Environment_and_health
• Access to the Media, 3.2 Participatory democracy:
http://www2.amk.fi/digma.fi/eetu/www.amk.fi/
• The Brandt Report: A Summary:
http://www.sharing.org/information-centre/reports/brandt-report-summary
• Green Economy Knowledge Products by UN Agencies and Partners, 2014:
http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/UNEMG-Report_final2%20(1).pdf
• Water Stress by Country:
http://www.wri.org/sites/default/files/water_stress_by_country_0.png
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3.5. Other reading:

• Ronald Wright: a Short history of progress
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Short_History_of_Progress
• Karl Polanyi: The Great Transformation, (republishing 2001) – relevance for the 21
century
http://inctpped.ie.ufrj.br/spiderweb/pdf_4/Great_Transformation.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Polanyi
• Jeffrey D. Sacks (ed) World happiness report, Earth Institute, Columbia University

4. Agroecology
• Altieri, M. A. (1995). Agroecology: the science of sustainable agriculture (No. Ed. 2).
Intermediate Technology Publications Ltd (ITP).
• Benkeblia, N. (Ed.). (2014). Agroecology, Ecosystems, and Sustainability. CRC Press.
• Gliessman, S. R. (2014). Agroecology: the ecology of sustainable food systems. CRC
press.
• Martin, K., & Sauerborn, J. (2013). Agroecology. Amsterdam, The Netherlands:
Springer.
• Montenegro de Wit, M. (2017). Fertile ground: scaling agroecology from the ground
up, Steve Brescia, ed., 2017. Groundswell International. Food First Books, Oakland.
• Uphoff, N. (Ed.). (2013). Agroecological innovations: increasing food production with
participatory development. Routledge.
On-line resources
• Agroecology platform of FAO: http://www.fao.org/agroecology/en/
• Agroecology platform of Agricultural and Rural Convention (ARC2020) on the
Common Agricultural Policy (CAP): http://www.arc2020.eu/tag/agroecology/
• European Association for Agroecology: http://www.agroecology-europe.org/
• La Via Campesina international food sovereignty movement: https://viacampesina.
org/en/index.php

5. Tools and methodology:
• Amitrano, L. 2009. What is Sustainability? In: Build (115). Branz: Hamilton, New
Zealand
• Auspos, P. and Cabaj, M. 2014. Complexity and Community Change: Managing
Adaptively to Improve Effectiveness. Washington, DC: The Aspen Institute. ISBN:
0-89843-607-9
• Batista, A. 2015. The Power of Participatory Decision Making. In: Voices Online: www.
opensocietyfoundations.org/voices/power-participatory-decision-making
• Castells, M. 2012. Redes de Indignación y Esperanza. Barcelona, Catalonia: Alianza
Editorial.
• Comisión Colombiana de Juristas. 2013. Gente de Río: Situación de derechos
humanos y derecho humanitario del pueblo. CCJ: Bogotá, Colombia. ISBN: 978-9589348-57-4
• EKONA. 2017. Coproducción de proyectos en Gràcia – Presupuestos participativos
2017 (prueba piloto). EKONA: Barcelona, Spain
• Folke, C. et al. 2010 Resilience thinking: integrating resilience, adaptability
and transformability. In: Ecology and Society 15(4): 20. Online: http://www.
ecologyandsociety.org/vol15/iss4/art20/
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• Folke, C. 2016. Framing Concepts in Environmental Science: Resilience. In: Oxford
Encyclopedia of Environmental Science. Oxford University Press: Oxford, UK. DOI:
10.1093/acrefore/9780199389414.013.8
• Gilchrist, A. 2009. The well-connected community: A networking approach to
community development. The Policy Press: Bristol, United Kingdom
• Gunderson, L. & B. Holling. 2002. Panarchy: Understanding Transformations in Human
and Natural Systems. Island Press: Washington, USA.
• Haring, R. C., et al. 2015. First Nations, Maori, American Indians, and Native Hawaiians
as Sovereigns: EAP with Indigenous Nations Within Nations. In: Journal of Workplace
Behavioral Health, 30(1-2), 14-31. doi:10.1080/15555240.2015.998969
• Masinde, I. et al. 2004. Indigenous Democracy. Pokot, Turkana, Samburu and
Marakwet. Traditional Conflict Resolution Mechanisms. Intermediate Technology
Development Group: Nairobi, Kenya
• Meadows, D. 2009. Thinking in Systems: A Primer. Earthscan Publishing: London, UK
• Municipality of Barcelona. 2015. Mesura de govern. Procés participatiu per a
l’elaboració del Programa d’Actuació Municipal (PAM) i dels Programes d’Actuació dels
Districtes (PAD) 2016-2019. Ajuntament de Barcelona: Barcelona, Spain
• Municipality of Barcelona. 2017. Ciutat Democràtica. http://governobert.bcn.cat/ca/
participacio
• Municipality of Barcelona. 2017. Decidim Barcelona. https://www.decidim.barcelona/
• Reeler, D. 2010. A Three-Fold Theory of Social Change and Implications for Practice,
Planning, Monitoring and Evaluation. Community Development Resource Association:
Capetown, South Africa
• Resilience Alliance. 2010. Assessing resilience in social-ecological systems. Online:
http://www.resalliance.org/3871.php 2
• Rockström, J. et al. 2009. A safe operating space for humanity. In: Nature 461: 472475 DOI 10.1038/461472a
• Senge, P. 1997. The Fifth Discipline. Random House Publishers: New York, USA
• The Power Inquiry. 2009. Public Participation in Europe: In international perspective.
The Power Inquiry: London, UK
• Tobak, S. 2011. Facebook’s Mark Zuckerberg – Insights for Entrepreneurs. In:
MoneyWatch. Online: http://www.cbsnews.com/news/facebooks-mark-zuckerberginsights-for-entrepreneurs/
• Waters, C. et al. 2016. Anthropocene is functionally and stratigraphically distinct
from the Holocene. In: Science. 08 Jan 2016: Vol. 351, Issue 6269. DOI: 10.1126/
science.aad2622
• Zárate, E. 2014. The Slow Revealing of Change: Decision making processes in
grassroots collectives as stories and fractals of adult learning and personal, social

6. United Nations and European Policies and
Politics for Rural and Sustainable Development
• European Rural Development policy: https://ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020_en
• Financing common agriculture policy: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_en
• Urban rural linkages: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/territorialcohesion/urban-rural-linkages/
• EU Agricultural policy: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_en
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• Getting Started: http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/12/151211-gettingstarted-guide-FINAL-PDF-.pdf
• Theory of change materials: http://learningforsustainability.net/theory-of-change/
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