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Resumo Executivo – Grupo Focal 14/02/2020 

 

No dia 14 de fevereiro de 2020 decorreu, no auditório do IP Beja, o primeiro Grupo Focal 
do projeto BPA.Eco (Rede Rural) coordenado pela ANPOC e do qual fazem parte os 
seguintes parceiros: COTR, IP Beja e a FENAREG. 

O grupo focal tinha como objetivo a reflexão sobre a definição dos serviços dos 
ecossistemas, em cada uma das cinco tipologias de explorações consideradas no 
projeto: Intensivo pecuária e extensivo agrícola; Intensivo agrícola; Extensivo 
minimalista e densidade animal baixa; Intensivo agrícola e extensivo pecuária; e 
Extensivo com práticas de agricultura de conservação do solo. 

Nesta sessão estiveram presentes cerca de 50 participantes de diferentes áreas e 
setores – agricultores, academia, instituições públicas como o INIAV, o ICNF e o GPP, e 
também organizações ambientais e biólogos.  

A sessão arrancou em plenário com uma breve introdução sobre a importância dos 
serviços dos ecossistemas na agricultura e os principais conceitos/metodologias 
envolvidos na sua quantificação e interpretação, nomeadamente, com os serviços de 
suporte, regulação, produção e culturais; e terminou com a apresentação do Dr. Paulo 
Pereira (Biólogo), centrada em exemplos concretos de serviços do ecossistema, que 
atualmente estão a ser colocados em prática no Alentejo, nomeadamente, na Herdade 
do Esporão e na Herdade dos Grous.  

A sessão de trabalho propriamente dita, realizada por cada um dos grupos (os 
participantes foram divididos em cinco grupos distintos), consistiu na discussão e 
apresentação de dois exercícios:  

1- Identificação e classificação dos serviços dos ecossistemas existentes nas 
explorações; e 

2- Proposta de medidas/práticas capazes de promover os serviços dos 
ecossistemas existentes ou favorecer/promover novos serviços na exploração. 

 

  

 



 

 

2 

A apresentação das conclusões de cada grupo foi realizada, de novo, na presença de 
todos os participantes no auditório geral. 

Ao nível dos resultados, todos os grupos identificaram como problemas a 
qualidade/acesso da água e o solo caracterizando-os como temas prioritários. Várias das 
medidas enunciadas no segundo exercício foram no sentido de os ultrapassar e 
melhorar. 

Dos vários serviços identificados, foi dada atenção especial aos serviços de regulação - 
como o sequestro de carbono e o controlo natural de pragas e insetos; e aos serviços de 
suporte, com identificação de temas como a produção primária e a conservação do solo.  

De uma forma geral, todos os grupos conseguiram sistematizar, hierarquizar e enunciar 
os serviços dos ecossistemas que as explorações já prestam. 

Finalmente, uma nota de destaque para o exercício de atribuição de pesos relativos aos 
vários serviços culturais que permitiu uma identificação não só dos serviços que as 
próprias explorações já prestam, mas também e acima de tudo, dos serviços que estas 
podem a vir a desenvolver, como seja o birdwatching, a organização e promoção de 
visitas académico-culturais ou o turismo temático. Boas ideias que podem ajudar o setor 
e, em concreto, as explorações a comunicar melhor os serviços que a agricultura presta 
às comunidades. Com este exercício, ficou bem patente a perceção de que os 
agricultores estão envolvidos nesta temática (por muito que os conceitos lhes possam 
parecer novos) e disponíveis para abrir as suas explorações às comunidades – transferir 
o seu conhecimento e sensibilizar as pessoas para os benefícios da agricultura nos 
ecossistemas. 

 

  

 

Outros aspetos a considerados na análise foram:  

 

• o facto de todos os grupos identificarem a diversificação de culturas como forma 

de aumentar os serviços de polinização, serviços de habitat e regulação 

climática. Além da produção alimentar, foi também referido em vários grupos a 

produção de energia elétrica em áreas marginais, com recurso a painéis 

fotovoltaicos – há aqueles que já os têm e aqueles que não têm, mas, que 
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reforçaram essa perspetiva não cultural, como uma alternativa e um 

investimento a realizar; 

• muitas das medidas a serem implementadas como a criação de sebes, aumento 

da densidade florestal, implementação de bordaduras, criação e aumento de 

corredores ecológicos, são tudo opções práticas e culturais que podem ser 

desenvolvidas e que não implicam grandes investimentos ou capacidade técnica 

que os agricultores já não tenham – desde que se perceba que há um racional e 

um bem maior a ser atingido; 

• a comunicação do setor, no sentido de chamar a atenção de que os agricultores 

também têm consciência das questões ambientais e desmistificar a ideia de que 

a agricultura é prejudicial quando na realidade, em geral, beneficia os 

ecossistemas; 

• a importância de quantificar os serviços que possam ser quantificados a nível 

monetário e consequentemente transmitir essa informação ao setor e ao público 

em geral; 

• as explorações mais extensivas têm uma expressão mais forte na valorização dos 

sistemas dos ecossistemas do que nos sistemas mais intensivos; 

 

Um dos objetivos do projeto BPA.Eco é a definição de um roteiro de políticas públicas 
capaz de reconhecer e valorizar as externalidades positivas dos serviços dos 
ecossistemas prestados pelos agricultores em cada uma das tipologias identificadas 
neste estudo. Nesse sentido, o contributo deste grupo focal, foi extremamente 
enriquecedor, na medida em que permitiu apurar a perceção do valor intangível 
existente e potencial de cinco explorações diferentes mas representativas da melhor 
agricultura que se realiza no sul do País.  
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Grupo Verde – Extensivo Minimalista e Densidade Animal Baixa 
[Engenheiro José Maria Rasquilha] 
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Grupo Azul – Intensivo Pecuária e Extensivo Agrícola 

[Engenheiro Carpinteiro Albino e Engenheiro Bernardo Albino] 
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Grupo Encarnado – Intensivo Agrícola e Extensivo Pecuário 

[Engenheiro José Palha] 
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Grupo Azul e Verde – Agricultura de Conservação  

[Engenheira Gabriela Cruz] 
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Grupo Amarelo – Intensivo Agrícola 
[Engenheiro Fernando do Rosário] 

 

 
 

 

 


