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PROCESSOS DE ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA 
NA AGRICULTURA

As alterações climáticas apresentam riscos e oportunidades significativos para a

agricultura. Os produtores agrícolas são suscetíveis de serem adversamente afetados

por alterações de temperaturas médias mais elevadas, fenómenos climáticos

extremos mais frequentes e um aumento da variabilidade climática inter-anual, com

implicações nas práticas de gestão estabelecidas. O planeamento da adaptação das

paisagens agrícolas e florestais às alterações climáticas continua a ser um desafio

devido à necessidade de integrar quantidades substanciais de informação. Esta

informação vai desde cenários climáticos, informação geográfica de sítios, dados

socioeconómicos e várias medidas de adaptação possíveis.
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BENEFÍCIOS DA PERMACULTURA PARA O 
AMBIENTE

Permacultura significa novas oportunidades de proteção do solo e poupança dos

recursos naturais e garantia de uma maior autossuficiência. Como um sistema de

conceção ecológica para a sustentabilidade, ensina-nos como conceber casas naturais

e sistemas de produção alimentar abundantes, regenerar paisagens e ecossistemas

degradados, e muito mais. Inclui a combinação de armazenamento e produção

alimentar, abastecimento de água, energia, tratamento de águas residuais com

remediação ecológica e co-ocupação com animais.
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PRÁTICAS DE PERMACULTURA PARA 
MITIGAR AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

A incorporação até mesmo de alguma permacultura em qualquer tamanho de

exploração agrícola pode ajudar a mitigar as alterações climáticas. A experiência com

técnicas de permacultura pode melhorar a eficácia e sustentar recursos agrícolas

limitados. A permacultura ensina-nos diferentes formas de alcançar uma agricultura

suficiente e sustentável de uma forma benéfica para o ambiente. Aqueles que

seguem esta cultura, produzem bens agrícolas utilizando uma integração harmoniosa

de habitações humanas, microclima, plantas, animais, solo e água de uma forma

produtiva e estável.
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O POTENCIAL DA PERMACULTURA PARA A 
ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Uma das formas específicas da permacultura pode ajudar na questão das alterações

climáticas é cuidar da diversidade, que é o que enfatizamos na permacultura. Ao

plantar árvores, por exemplo, um dos problemas fundamentais não é conhecido

exatamente, como será o clima quando as árvores atingirem a maturidade. Assim,

quando se plantam árvores de diferentes espécies e variedades algumas das quais

melhor adaptadas a climas mais quentes e outras a climas mais frios - é de esperar

que dentro de 50 ou 100 anos, pelo menos algumas delas estejam a dar-se bem.
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O POTENCIAL DA PERMACULTURA PARA A 
ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

“Imagine um mundo onde os projetos de permacultura são apoiados e celebrados 

para que possam ser replicados em todas as regiões do mundo, com tecnologias e 

técnicas adaptadas localmente. Todos os criadores de permacultura sabem que 

quando os elementos são colocados numa relação mutuamente benéfica, os ganhos 

são exponenciais. Imagine as possibilidades, se combinarmos todas as melhores 

soluções de agricultura regenerativa, o melhor do design urbano, da permacultura 

marinha, da educação, da restauração de habitats".

Maddy Harland, praticante de permacultura.

04



RECURSOS ADICIONAIS

ESTUDO DE CASO

Como pode a permacultura ajudar os 
agricultores a enfrentarem as 
alterações climáticas? 

http://www.chronmyklimat.pl/wideo/n
auka-o-klimacie/jak-permakultura-
moze-pomoc-rolnikom-w-kwestii-
zmian-klimatu

VÍDEO 1

http://www.chronmyklimat.pl/wideo/nauka-o-klimacie/jak-permakultura-moze-pomoc-rolnikom-w-kwestii-zmian-klimatu
https://www.youtube.com/embed/zs148VNxCpw?feature=oembed
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Tem alguma questão?

https://permaveterasmusproject.eu

permavetproject@gmail.com
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