
 
 

 

 

Designação do projeto | Mitigação do despovoamento através da revitalização dos sistemas 

agro-silvo-pastoris no interior de Portugal 

Código do projeto | PDR2020-2024-055375 

 

Objetivo principal | Identificar quais os fatores que propiciam o despovoamento e o abandono 

da atividade agrícola, em particular nos territórios do interior da região centro de Portugal, de 

modo a identificar medidas que permitam desenvolver sistemas agro-silvo-pastoris 

sustentáveis capazes de revitalizar as zonas em risco 

Região de intervenção | Portugal 

Entidade beneficiária | ADRL - Associação de Desenvolvimento Rural de Lafões 

 

 

Data de aprovação | 09-10-2019 

Data de início | 01-10-2019 

Data de conclusão | 30-10-2021 

Custo total elegível |7,294.33 € 

Apoio financeiro da União Europeia | FEADER (Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 

Rural) – Programa de Desenvolvimento Rural Continente | 5,835.47 € 

Apoio financeiro público nacional/regional |1,458.86 € 

 

 

Objetivos: 
- Contribuir para o aumento da renovação geracional no meio rural;  

- Aumentar a competitividade das explorações agrícolas da região centro;  

- Melhorar o ordenamento do território pela promoção de sistemas agro-silvo-pastoris;  

- Contribuir para a disseminação intergeracional de conhecimento e formação técnica dos 

agricultores;  

- Promover práticas agrícolas sustentáveis;  

- Identificar e quantificar o impacto positivo dos serviços ambientais resultantes dos sistemas 

agro-silvo-pastoris;  

- Identificar estratégias e propostas de medidas públicas para a valorização dos sistemas agro-

silvo-pastoris e dos serviços ambientais prestados.  

 

Resultados esperados/atingidos: 

- Identificação dos serviços ambientais associados aos sistemas agro-silvo-pastoris e da sua 

contribuição para a valorização dos produtos e serviços associados;  

- Identificação e disseminação de boas práticas produtivas e organizacionais;  

- Transmissão inter geracional de conhecimentos assente na valorização dos saberes 

tradicionais e de técnicas sustentáveis inovadoras; 

- Identificação de medidas de política pública em contexto de revisão da Política Agrícola 

Comum que permitam um ambiente mais favorável à atividade agrícola nas zonas em risco. 

 

 

Fotos, vídeos e outros suportes audiovisuais 


