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O PROJETO
CarboNostrum é um projeto transnacional financiado pelo programa Erasmus+, composto por organizações de 5 países mediterrânicos. Os parceiros 
de Portugal, Espanha, Grécia, Itália e Turquia juntaram-se para desenvolver recursos educacionais e conhecimentos para capacitar pequenos e novos 
produtores agrícolas para aplicarem medidas que reduzam as alterações climáticas e soluções de adaptação em terrenos pobres e degradados do 
ecossistema mediterrânico.  O HUB do CarboNostrum está ainda em desenvolvimento e irá conter um Manual, uma Bateria de Estudos de Casos em 
agricultura inteligente para o clima, um curso de formação online, e uma ferramenta de visualização interativa que contem informação vital sobre o clima 
e os fatores biofísicos que afetam o ciclo de carbono.

PORCUS NATURA e HORTAS DA RAINHA (PT) – São outros dois estudos de 
caso que estão nos últimos passos da fase de pós-produção e estarão 
brevemente disponíveis no nosso canal de YouTube. Ambos foram 
filmados em Portugal e mal podemos esperar por os mostrar. Entretanto 
se quiserem saber mais sobre ambos os projetos, sigam Porcus Natura 
e Hortas da Rainha! 
Todos os outros estudos de caso estão atualmente em produção e serão 
lançados nos próximos meses. SIGA-NOS @

ESTUDOS DE CASO
Quando discutimos sobre ensinar práticas 
de agricultura inteligente para o clima, 
os estudos de casos podem ser uma 
ferramenta fundamental. Proporcionam 
exemplos reais e concretos de aplicações 
práticas, demonstram vantagens e 
desafios e ajudam a aumentar a confiança dos recém-chegados que 
queiram adotar estas práticas. Que melhor maneira de aprender do que 
seguindo bons exemplos, e estes estudos de caso são exatamente isso! 
Iremos filmar pelo menos 10 estudos de caso, 2 por país parceiro.
FARGE ORGANIK (TR) – Foi o primeiro estudo de caso finalizado, o 
Farge Organik foi o filme-piloto das melhores práticas relacionadas 
com Agricultura Inteligente para o Clima e sustentabilidade, filmado 
durante a primeira reunião transnacional na Turquia. Estamos 
orgulhosos em dizer que este filme faz parte da seleção do 28o CineEco 
– Serra da Estrela International Environmental Film Festival. Poderá 
ver o filme Farge Organik no nosso YouTube. Poderá também seguir a 
Farge Organik nas redes sociais!
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SOLO, AGRICULTURA E O MEDITERRÂNEO
A região do mediterrâneo é particularmente suscetível aos efeitos das alterações climáticas. As práticas de agricultura desajustadas têm ameaçado e 
degradado cada vez mais estes solos, que caracteristicamente já são mais pobres por natureza. Contudo há muito mais na agricultura. As práticas não 
sustentáveis são parte do problema, mas métodos de agricultura inteligente para o clima podem ser parte da solução. A agricultura é uma parte vital da 
sociedade e tem o potencial para aumentar a resiliência e promoção de um melhor ambiente. É preciso adaptar e construir melhores sistemas de produção 
mais resilientes, capazes de manter a produção agrícola de forma sustentável, garantindo a segurança alimentar e contribuindo para a adaptação às 
alterações climáticas. 
Se és um agricultor na região do mediterrâneo, as probabilidades são que já tivestes de lidar com aumento da desertificação e outros problemas relacionados 
com as alterações climáticas, e enfrentas agora a questão de como adaptar a tua produção para corresponder às necessidades económicas e ambientais a 
curto e médio prazo. Neste caso, continua atento aos desenvolvimentos do projeto CarboNostrum!

A NOVA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM
Para chegar aos objetivos anteriormente mencionados, algumas iniciativas europeias procuram providenciar 
soluções equilibradas para cumprir objetivos da biodiversidade, ambientais e climáticos enquanto garantem 
a segurança alimentar. A Política Agrícola Comum (PAC) é particularmente importante. De 2023 a 2027, a nova 
PAC será construída em redor de 10 objetivos chave que incluem a garantia de um rendimento justo para os 
agricultores, aumentando a competitividade, o cuidado ambiental, a preservação geracional da renovação e 
fomentação de conhecimento e inovação. A nova legislação da PAC está prevista começar em 2023 e foi concebida como uma política moderna que salienta o 
desempenho e resultados, oferecendo um suporte mais direto a novos e jovens agricultores promovendo a flexibilidade dos Estado-membros para adaptarem 
os objetivos às condições locais. Poderás encontrar mais informação sobre a nova PAC nas línguas da UE, AQUI. 

PROGRESSO DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
E PRÓXIMOS PASSOS
Temos trabalhado arduamente para desenvolver resultados de alta 
qualidade. Estamos a realizar revisão da literatura e investigação de 
campo, a conduzir focus groups com especialistas, e a filmar estudos de 
caso de boas práticas em agricultura inteligente para o clima em todos os 
países parceiros. 

Em maio, tivemos a primeira oportunidade para a parceria se encontrar 
presencialmente, durante a reunião transnacional em Istanbul, Turquia. 
Esta reunião foi essencial para uma melhor organização dos próximos 
passos operacionais. Também decorreu o Workshop de Cinema com a 
aprendizagem de técnicas cinematográficas para que a produção dos 
filmes de entrevistas dos estudos de caso fosse realizada com alta 
qualidade. O nosso filme-piloto foi filmado no decorrer deste Workshop.

Mais recentemente a equipa de CarboNostrum encontrou-se em Espanha 
na cidade de Múrcia, em outubro, para uma segunda reunião transnacional 
onde foi discutida a conclusão do Manual da CarboNostrum, assim como 
a Bateria de Estudos de Caso. Todos os resultados estarão disponíveis em 
inglês e em todas as línguas da parceria (PT, TR, EL, ES e IT).

 we also took part in a filmmaking 
workshop for properly conducting 
high-quality case studies. The 
first of them was filmed at the 
end of this encounter.   
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