
AS TRÊS VERTENTES DA  
AGROECOLOGIA 

PRINCÍPIOS DA  
AGROECOLOGIA

A AGROECOLOGIA É:

 1.  Uma abordagem de investigação científica que envolve o estudo 
holístico de agroecossistemas e sistemas alimentares, 

2.  Um conjunto de princípios e práticas que reforça a resiliência  
e a sustentabilidade dos sistemas alimentares e agrícolas, enquanto 
preserva a integridade social,

3.  Um movimento sociopolítico, que se foca na aplicação prática  
da agroecologia e procura novas formas de pensar a agricultura,  
a transformação, a distribuição e o consumo de alimentos,  
e as suas relações com a sociedade e a natureza. 

ESTES PRINCÍPIOS SÃO UM CONJUNTO DE ORIENTAÇÕES 
AMPLAS QUE CONSTITUEM OS PILARES DA AGROECOLOGIA  
E DA SUA PRÁTICA E IMPLEMENTAÇÃO:

  A agroecologia promove princípios em vez de regras ou fórmulas 
para um processo de transição, 

  A agroecologia é o resultado da aplicação conjunta dos seus 
princípios e valores com vista à conceção de sistemas alimentares 
e agrícolas alternativos. Assim, a aplicação dos princípios pode ser 
realizada progressivamente, 

  Os princípios aplicam-se em vários locais e levam a que práticas 
diferentes sejam usadas em sítios e contextos diferentes,

  Todos os princípios devem ser interpretados no contexto de 
melhorar a integração na natureza, e a justiça e a dignidade para 
pessoas, seres vivos e processos.

ECONÓMICO

Promove redes de distribuição 
curtas e justas e também 
o trabalho conjunto entre 
produtores e consumidores

Aumenta a resiliência 
através da diversificação de 

rendimentos agrícolas e fortalece 
a autonomia da comunidade

Visa aumentar o poder 
dos mercados locais, 

baseando-se numa visão de 
economia social e solidária

Requer políticas e 
investimentos de apoio 

Encoraja uma participação 
mais forte de mulheres e homens 

produtores/consumidores de 
alimentos nas tomadas de decisão

Encoraja novas formas
de gestão descentralizada, 

coletiva e participativa 
de sistemas alimentares  

Visa pôr nas mãos das pessoas 
o controlo das sementes, 
da terra e dos territórios 

POLÍTICO

OS PRINCÍPIOS DA 

AGRO
ECOLOGIA 

AMBIENTAL

Elimina o uso e a 
dependência de agroquímicos

Apoia a resiliência e a 
adaptação às alterações climáticas

Promove a biodiversidade 
e os solos 

Melhora a integração de vários 
elementos de agroecossistemas 

(plantas, animais...) 

SOCIOCULTURAL

Encoraja a diversidade 
e a solidariedade entre os povos, 

encoraja o empoderamento 
de mulheres e de jovens 

Promove dietas e modos
de vida saudáveis

Promove a transmissão 
de conhecimento 
entre agricultores 

Fortalece os produtores 
alimentares, as comunidades locais, 

a cultura, o conhecimento 
e a espiritualidade

Não há soberania alimentar  
sem agroecologia. E certamente 
que a agroecologia não durará 
sem uma política de soberania 

alimentar que a suporte.

Ibrahima Coulibaly Para saber mais: 
https://agroecologyprinciple.atavist.com
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