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Apresentação
O ano de 2014 foi considerado pela Organização das Nações Unidas o Ano Internacional da
Agricultura Familiar (AIAF), com o objetivo de contribuir para aumentar a visibilidade da pequena
agricultura e dos pequenos agricultores em todo o mundo, focalizando a atenção no seu importante
papel para a erradicação da fome e pobreza, a provisão de segurança alimentar e nutricional, a
melhoria dos meios de subsistência, a gestão dos recursos naturais, a proteção do meio ambiente e o
desenvolvimento sustentável dos territórios rurais.
No sentido de promover uma ampla discussão ao âmbito regional e aumentar a consciencialização e
entendimento dos desafios que os pequenos agricultores enfrentam e ajudar a identificar
mecanismos eficientes de apoiar os agricultores familiares, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD) vai realizar, sob organização do CETRAD, DESG, APDEA, SPER, DRAPN, Fórum
Cidadania e Território, em colaboração com a ESA de Bragança, a ESA de Ponte de Lima, o CIMO, a
AJAP, a CNA e a Federação Minha Terra, no dia 30 de Maio de 2014, o Seminário subordinado ao
tema “Agricultura Familiar e Sustentabilidade dos Territórios Rurais”, inserido no Programa
UTAD40. Destinado a assinalar o AIAF, este seminário insere-se num ciclo de eventos regionais a
decorrer no território nacional, em colaboração com o Ministério da Agricultura e do Mar.
A receção de trabalhos está aberta e a sua participação é bem-vinda.
Áreas Temáticas:








Família e AF;
Boas práticas e sustentabilidade da AF;
AF e preservação da paisagem e da biodiversidade;
Análise da importância sócio económica da AF em Portugal;
As respostas das políticas de Desenvolvimento Rural na AF;
Formas alternativas de comercialização de produtos de AF;
Quadro jurídico e fiscal da AF em Portugal.

Datas Importantes:





Envio de tema e objetivos da comunicação (limite 130 palavras): 30 de março de 2014
Comunicação da aceitação: 5 de abril de 2014
Envio de resumos (limite 800 palavras): 30 de abril de 2014
Receção dos textos finais: 20 de maio de 2014

Outra informação:




A inscrição no evento é gratuita.
Os textos aceites serão publicados nos Proceedings do evento.
Envio de textos e pedidos de esclarecimento para amarta@utad.pt.

