
Uma visão regenerativa para a gestão integrada da Floresta e Agricultura

O que é o Sistema Agroflorestal ou Agricultura Sintrópica 

Este sistema encontra as suas bases na agricultura desenvolvida pelo suiço Ernst Gotsch, sendo hoje uma das 
técnicas de plantação mais viáveis do ponto de vista ambiental, social e económico. 

A plantação é efetuada de forma sincronizada entre espécies agrícolas (hortaliças e frutíferas) e florestais, sendo 
inspirada na forma como as florestas se desenvolvem. 

A plantação em alta densidade e diversidade é possível graças à utilização de espécies de ciclo de vida curto, médio 
e longo, ocupando todos os estratos da floresta (rasteiro, baixo, médio e elevado). Potencia-se, assim, o 
aproveitamento da luz do sol, dos recursos hídricos e obtêm-se plantações agrícolas mais produtivas. 

Keynote speaker 

Namastê Messerchmidt é consultor e formador na Simbiose Agroflorestal (Brasil).  

Através da aplicação desde há quase 20 anos dos ensinamentos de Agricultura Sintrópica 
de Ernst Gotsch, possui a experiência técnica e prática na implementação e gestão de 
Sistemas Agroflorestais.  

Tem apoiado importantes projetos no Brasil: orientador do projeto Mário Lago; autor de 
livros no Projecto Agroflorestar; consultor no Instituto Oca e na Fazenda da Toca.

Enquadramento 

Esta conferência dá início à recente parceria entre a 
UTAD e a The Natural Step Portugal – Associação para 

o Desenvolvimento Sustentável (TNS). 

A TNS é uma NGO de origem Sueca que aplica desde 
há quase 30 anos o framework for strategic 

sustainable development, baseado em princípios 
científicos sobre o que significa sustentabilidade 

plena (ambiental e social) e como a alcançar.  

Fortemente ligado à academia Sueca e internacional, 
a parceria da TNS com a UTAD vem estender essa 

rede de investigação e ensino a Portugal. 

Compreendendo a importância de se agregar outras 
entidades e especialistas com pensamento sistémico 

de sustentabilidade, a TNS e a UTAD convidam para 
esta conferência a Reflorestar Portugal e o seu 

parceiro Simbiose Agroflorestal, os quais estão a 
realizar uma tour de formações práticas em várias 

zonas de Portugal. 

Pretende-se com esta palestra uma síntese relevante 
para um público heterogéneo, promovendo a 

consciencialização para novas abordagens capazes de 
endereçar importantes desafios com que Portugal se 

depara. 

Conferência, terça-feira, 24 de Abril de 2018, das 11:00 às 13:00. 

Auditório de Ciências Florestais da UTAD (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro), Quinta de Prados, 5000-801 Vila Real.

Programa 
11:00  Boas vindas UTAD e introdução The Natural Step 

11:15  Keynote presentation – Namastê Messerchmidt: Princípios, práticas e exemplos de Agricultura Sintrópica  

12:25  Experiência em curso em Portugal (pela Reflorestar Portugal) 

12:40  Sessão de debate  

13:00  Encerramento


