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Destaque Sustentável,
Muitos de nós vivemos no meio rural, os nossos pais eram agricultores e deparamos com problemas para poder construir em terrenos que são deles. Falam-nos que é ‘área verde’ ou ’área protegida’. Estamos de facto, com frequência, perante a delimitação da Reserva Agrícola Nacional ou
da Reserva Ecológica Nacional.
O pai dessas ’reservas’ foi o Arq. Ribeiro Teles, o qual foi convidado da Fundação João XXIII/Casa
do Oeste em Novembro de 2013.
Neste número da “Iniciativa Ambiente & Desenvolvimento” iremos falar da Reserva Agrícola
tentando ‘levantar o véu’ sobre algumas questões mal compreendidas ou mal resolvidas .

Iniciativas em notícia
Homenagem ao Arq. Ribeiro Teles, na

O Arq. Ribeiro Teles na Casa do Oeste

Roteiro de Iniciativas
Data/ Local Evento
11 fevereiro
Beja

7º Colóquio Nacional
do Milho, Escola Superior Agrária de Beja

14 e 15 de
março
Vila Real

VI Jornadas de Bovinicultura, UTAD

26 de janeiro,
23 de fevereiro
e 30 de março
de 2014

Mercadinho do Moinho
( S etúbal )

22-23 fevereiro
Gaeiras/Óbidos

I Festival das Sopas

21 março
Mértola

Tertúlia
—O medronheiro, uma
árvore , diferentes
contexto aplicações

7 fevereiro a 21
de março
( P ortalegre )

Pintura e Sustentabilidade—Fotografia e
Pintura

26 de maio a 1
de junho - Beja
e Mértola

II Festival de Chás e
Ervas do Mundo

Casa do Oeste, Ribamar da Lourinhã
Duas dezenas de pessoas convidadas, ouviram
e partilharam as suas questões com o homenageado, que reconhecera recentemente à
comunicação social, que o seu caminho da
militância cívica e política começou ligado
à Juventude Agrária Católica na relação direta
com os agricultores do Oeste.
O pai da REN e da RAN lamentou a falta de
compreensão desses documentos enquadradores de ordenamento que muitas vezes se
aplicam de forma inflexível. E relembrou que
“O Mandato do Homem é a obrigação,
perante um ser superior, de ordenar o seu
território com vista a formar o Paraíso”.
No final foi expresso por todos o apreço e
gratidão pela persistente luta cívica ao serviço
do desenvolvimento sustentável e pelo equilíbrio entre o mundo rural e urbano. Um exemplo e estímulo para os movimentos da Ação
Católica que se funda nos mesmos princípios
que nos regem.

Reserva Agricultura Nacional ( RAN ) – o que é e
que objetivos tem? A delimitação da RAN resulta de características físicas do solo com maior aptidão para a atividade agrícola.
Nesse pressuposto, a RAN é um instrumento de gestão territorial, ou seja, uma restrição de utilidade pública, pelo estabelecimento de um conjunto de condicionamentos à utilização não
agrícola do solo, e que desempenha um papel fundamental na
preservação do recurso solo e a sua afetação à agricultura.
Assim, os objetivos da RAN são diversos, nomeadamente: proteger o recurso solo, como suporte do desenvolvimento da atividade agrícola; contribuir para a preservação dos recursos naturais;
adotar medidas cautelares de gestão que tenham em devida
conta a necessidade de prevenir situações que se revelem inaceitáveis para a perenidade do recurso solo, e assegurar que a atual
geração respeite os valores a preservar, permitindo uma diversidade e uma sustentabilidade de recursos às gerações seguintes
pelo menos análogos aos herdados das gerações anteriores.
Nas áreas da RAN são permitidas utilizações não agrícolas, a
título excecional, se forem consideradas compatíveis com os
objetivos de proteção da atividade agrícola. Essas situações
encontram-se referidas no Artº 22º do DL nº 73/2009 de 31 març.

A Reserva Agrícola Nacional e o desenvolvimento local –uma opinião

Leonor Batalha

A delimitação da RAN nem sempre é bem recebida, mesmo pela população que se dedica a atividades agrícolas. É
frequentemente uma restrição difícil de compreender, uma vez que não permite a construção de moradias, por
exemplo para os descendentes do agricultor/proprietário. A construção da ’casita’ para os filhos não é aceite pelas
entidades responsáveis pois, na maioria dos casos, os filhos dedicam-se a outras profissões e não ao desenvolvimento da atividade agrícola. Mas também é certo que, quanto mais afastados dos terrenos agrícolas, menor será o
interesse e a possibilidade de os filhos darem continuidade à atividade dos pais. Certo é que a legislação permite
solicitar a realização de atividades não agrícolas nos terrenos da RAN. Porém, as dificuldades são muitas , a começar pelas burocracias e papelada que é necessário preencher.
O cidadão comum sente-se injustiçado pois é dono de terrenos onde não pode construir. Esta é uma questão que
exige mudanças culturais: sermos donos de partes da natureza, não significa que possamos fazer o que nos apetece, apenas olhando ao nosso interesse. É por esse motivo, e pretendendo atingir o bem comum, que com a RAN
são reservados os melhores terrenos para a agricultura.
Não fora que com frequência, alguns dos terrenos da RAN estejam ocupados por moradias ‘duvidosas’, de pessoas
influentes, e todos teriam mais facilidade em aceitar não poder construir nesses terrenos.

Curtas mas Verdes
Metas da UE para as alterações climáticas
para 2030: As metas a alcançar pela Europa é de
manter a promessa de cortar as emissões de gases
com efeito de estufa para 80-95% até ao ano 2050 e
utilizar mais energia produzida a partir de fontes renováveis.
No curto prazo as metas são:
Até 2020: redução das emissões de GEE (gases efeito estufa): 20% relativamente a 1990.
Até 2030: redução das emissões de GEE (gases efeito estufa): 40% relativamente a 1990.
Os estados-membros devem utilizar até 2030 27%
de energias renováveis.
Saiba mais em http://ec.europa.eu/energy/

Candidaturas ao regime de apoio à
reestruturação e reconversão da
Vinhas 2014/2015 Decorrem entre 5 de
fevereiro e 10 de março de 2014, sendo submetidas online na página eletrónica do IFAP, IP. e
serão decididas até 10 de maio de 2014. Os
interessados devem:- - Proceder à sua inscrição
como beneficiários IFAP para a obtenção de
NIFAP, ou à atualização de dados para indicação do NIB e/ou email;
providenciar a atualização do Registo Central
Vitícola, o pedido de emissão de direitos de
plantação e georreferenciação das parcelas
(nos casos de relocalização de vinhas) .
Saber mais: www.ifap.min-agricultura.pt

‘Projeto Rios visa a participação social na conservação dos espaços fluviais, procurando acompanhar os objetivos apresentados na Década das
Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável e contribui para a implementação da
Carta da Terra e da Diretiva Quadro da Água. Com a
aplicação prática deste projeto é possível aprender
a valorizar a importância das linhas de água, implementar uma rede local e nacional através da observação, monitorização ou vigilância, visando a conservação e adoção de diferentes troços de rios.
Estão abertas Inscrições Abertas para o Curso de
Monitores do Projeto Rios em Torres Vedras.
Mais informações: projectorios@gmail.com

Iniciativa Ambiente & Desenvolvimento
Nº 3, fevereiro 2014

Página 2
Oportunidades de emprego na área da Agricultura e Ambiente em 11/fevereiro2013
Profissão (M/F)
Comercial no setor-agroalimentar (Referência
RP/2014/1390)
Promotores do portal eco social NaturFun
http://www.naturfun.pt

(Fonte: http://www.naturlink.sapo.pt)

Contacto
rhprofessionalsprt@randstadprofessionals.pt

Habilitações
Ensino Secundário

Naturlink - Informação Ambiental, S.A.
http://naturlink.sapo.pt/Emprego/Emprego-Nacional

EUVEO - Consultoria para os Negócios e a Gestão, Lda.
Formador Gestão de Empresas Agrícolas (M/F) Avenida 19 de Novembro n.º 105, Loja 2, 4785-252
Zona Norte
Trofa T. 252 490 750
trainee@euveo.pt
Engenharia do Ambiente, Engenharia Alimentar, Engenharia Química, Biologia, Qualidade
(Funchal - Madeira)

Grupo SGS – Société Générale de Surveillance S.A
cristina.silva@sgs.com

Estágios Passaporte Emprego Agricultura - IEFP

direccao@agriarbol.com
A/C Eng.º Dinis Martins - 969102867

qualquer
CAP (Certificado de
Competências Pedagógica
Recém-licenciados
Formação académica
em Ciências Agrárias

Bolseiro de Investigação Científica (Mestre),
Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, Universidaprojeto “VITAQUA - Alterações climáticas: uma
Mestres em Biologia, ou
de de Aveiro
ameaça adicional para sistemas aquáticos sob
áreas científicas afins
dao-bolsaseconcursos@ua.pt,
pressão intensiva de poluição agrícola difusa’
Empresa de Braga
Consultor comercial
12ºano
elizabete.barros@biobraga.pt
KMB - Technology Consulting (Região Norte)
Formadores na área do Ambiente
CAP/CCP
kmb.recruitment@gmail.com
Colaborador/a em regime de part-time, para
elaboração/implementação de projetos agríco- ferreirasfungi@gmail.com
Licenciatura
las
Recém Licenciado para venda e o apoio técnico
-comercial dos clientes nas áreas da Agricultura daniela.gomes@elevus.pt
Engenharia Agronómica
(Torres Vedras)

Oportunidades de Formação
I Workshop ‘Cultura de framboesa’,
15.02.2014, 9-17h, 50€, Benavente, inscrições até 12Fev para info@formtivity.pt ou 939613292
Workshop Cultivo de Cogumelos para Empreendedores
22.02.2014, 10-18h, 60€, Porto, inscrições até 20.fev para info@formtivity.pt ou 939613292
Workshop Produção de Flor de Corte
08.03.2014, 09-17h, 50€, Vila do Conde (Fajozes) , inscrições até 06.mar para info@formtivity.pt ou
939613292
Curso ‘Inseminação Artificial de Bovinos’ (homologado pela DRAPN),
17.06.2014-03.07.2014, 6h-13h, V.N. Famalicão, 450€, inscrições até 8jun para para info@formtivity.pt ou 939613292
Workshop Instalação de pomares de Mirtilos (VIII edição)
22.02.2014, 09-17h, 50€, Sto Tirso (Riba de Ave), inscrições até 18.fev para info@formtivity.pt ou 939613292
Workshop Instalação e produção de Plantas aromáticas e medicinais (III Edição)
08.03.2014, 09-18h, 45€, Castro Daire (Ervital), inscrições até 05.mar para info@formtivity.pt ou 939613292
Ação de formação em “ Sistemas de Gestão de Energia “ no Porto, dias 12 e 13 de Fevereiro | 09:30 - 17:30, promovido pelo IPQ Instituto Português da Qualidade
A ESCO Escola de serviço e comercio do Oeste em Torres Vedras, vai realizar um curso de FORMAÇÂO PEDAGOGICA INICAL DE FORMADORES ( CURSO HOMOLGADO PELO IEFP ) Destinatários: publico em geral que pretenda obter o CCP Inicio: 10 Março 2014, 19.00- 23.00, 90
horas, 375,00€; Tel 261339920 ou faesco@sefo.pt

Sites com interesse
NaturFun, o portal Eco Social ( w ww.naturfan.pt ) promove e comercializa produtos e serviços ambientalmente favoráveis a preços mais baixos e partilha as
receitas com instituições de solidariedade social e com os próprios utilizadores do portal.
Tamera ( www.tamera.org.pt ) é um Centro Internacional de Pesquisa para a Paz, uma escola do futuro e um ponto de encontro internacional de trabalhadores,
oriundos de muitas partes do mundo, para a paz. O nome é um apelo para a ligação primordial às nossas origens, à natureza, à vida comunitária e ao empenho pela
paz mundial

