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TOPICOS
TC1 - Cooperação, desenvolvimento e governança rural
Análise dos contratos de integração no sistema agroindustrial do frango de corte na
Mesorregião Oeste Paranaense sob a ótica da Nova Economia Institucional
Análise do capital social dos agentes de um APL da atividade vinícola
Rural entrepreneurship and institutional assistance: the case-study of Montemuro Region,
Portugal
Grande empreendimento mineral e contradições sociais na amazônia – Brasil: o caso da
exploração e exaustão do manganês no Amapá
A influência da governança corporativa na cultura organizacional de cooperativas
agropecuárias
Políticas públicas para o meio rural: análise do programa de aquisição de alimentos (PAA)
no Nordeste Brasileiro
Desenvolvimento humano em Timor-Leste – Assimetrias, na qualidade de vida entre o rural
e o urbano
Political economy of agribusiness in Mozambique: The case of Nacala Corridor and
Prosavana
How to design and develop inclusive knowledge and innovation agricultural networks:
Lessons from the case of the Portuguese Cluster of small-fruits
Os Territórios Inteligentes e Criativos da 2ª Ruralidade: Um ensaio exploratório em redor
da Dieta Mediterrânica
O potencial ambiental, social e económico das redes alimentares locais: um estudo
exploratório sobre o concelho de Coimbra numa perspectiva agroecológica
Avaliação de impacto do Programa Santa Catarina Rural
Utilização do glifosato em Portugal: um estudo de caso sobre a pertinência dos Media na
decisão política
Arranjos institucionais e participação social: desafios para a implementação da política
estadual de recursos hídricos no estado do Paraná, Brasil
Recuperação de áreas degradadas: análise de políticas públicas e função social da terra no
Brasil e Portugal
Programa de Apoio à Conservação Ambiental – Bolsa Verde: conciliando combate à
pobreza e conservação ambiental
Determinación de la diversidad de la dieta y los meses de aprovisionamiento de alimentos
en los hogares de comunidades indígenas del estado de Chihuahua, México
TC2 - Agricultura na lusofonia
Comercialização do arroz no distrito de Bobonaro, Sub-Distrito de Maliana - análise dos
factores que a afectam e da margem de comercialização
Perspectiva de género na legislação relativa a terra e água em Timor-leste no
quadro da Lusofonia
A importância do Feijão Mungo no Suco de Leolima, Sub Distrito Balibo, Distrito de
Bobonaro – análise da sua Produção e Comercialização
Avaliação do impacto da aquicultura no desenvolvimento regional no estado do Ceará,
Brasil
Agroecologia, vulnerabilidades socioambientais e novas estratégias reprodutivas no
semiárido de Alagoas, Brasil
A extracção do ouro em Penhalonga: bênção ou maldição?
Identidade, conhecimento etnobotânico e estratégias de resistência em Comunidades
Quilombolas no Sudoeste de Goiás.
TC3 - Externalidades - gestão e processos de valoração
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Maldição dos recursos naturais, Amazônia e desenvolvimento institucional
Análise cluster dos resultados do inquérito de valoração económica da água aplicado à ilha
terceira cluster analysis of results of evaluation of economic survey of water applied to
Terceira Island
Declining of natural and social capital in the Portuguese mountain protected areas, how to
invert the trends?
Valoração econômica: uma estimativa do valor de uso do Rio Tocantins
TC4 - Alterações climáticas - impactos e adaptação
Cost-effectiveness of greenhouse gases mitigation measures in the Andean agriculture: an
economic and environmental perspective.
Análise da Decomposição Estrutural da Emissão de CO2: 1995 a 2009
Análisis de riesgo de sequía en el Lago Alajuela, Panamá
Evaluation of Effects of Drought on Groundwater Resources in South Khorasan Province.
Using Dynamic Systems Approach
TC5 - Agricultura familiar e Agricultura biológica - multifuncionalidade e
sustentabilidade
Agricultura de conservação, ambiente e desenvolvimento rural em Chibabava, Província de
Sofala, Moçambique
Mercado de orgânicos no Brasil: caracterização da produção e comercialização no Estado
do Paraná
Análise da oferta de hortifrutícolas orgânicos sob o olhar da agroecologia em diferentes
canais de distribuição no Município de Campinas, Estado de São Paulo, Brasil
The Organic farming's capabilities in improving food security from the viewpoint of
agricultural experts of Tehran province
Da produção ao consumo: breve estudo do mercado nacional de azeite biológico
O mercado de sementes na agricultura biológica portuguesa
Good practices of agro ecology in Timor-Leste
Sustainable Agriculture Development through Agro Biodiversity Approach
Aportes conceituais e tecnológicos da agricultura orgânica para olericultores familiares
Perfil socioeconômico de produtores rurais do Município de Ilha Solteira, Estado de São
Paulo – Brasil
Integração lavoura-pecuária: sustentabilidade na produção de carne ovina
TC6 - Associativismo agrícola e dinamização do espaço rural
Gestão social em cooperativas agropecuárias
Produção de commodities e reorganização do espaço agrário no cerrado.
Novas dinâmicas socioprodutivas no rural alagoano: o caso da associação Aroeira,
Piaçabuçu, Brasil
Produtores de pêssego da Beira Interior: caracterização e segmentação
TC7 - Agronegócio - flex crops e cadeia agro- alimentar
Consumer preferences for olive oil applying the conjoint analysis. A Portuguese case
Disposición al pago de carne de cordero ecológico en Madrid (España)
A importância do modal rodoviário para a competitividade agrícola Brasileira: alguns
indicativos de qualidade
O comportamento de compra do segmento fitness: a importância das mídias sociais na
busca de informações sobre alimentos e nutrição
O sector de transformação do tomate português: competitividade das exportações
Análise da produção científica internacional sobre inovações alimentares no período 20042014
Consequência das fraudes na estruturação da cadeia produtiva do leite no Sul do Brasil
Sustainable food supply chains: A social-ecological analysis of the food supply in Viennese
Schools
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O mercado de trabalho do agronegócio Brasileiro – estrutura, perfil e rendimentos
TC8 - Floresta - sustentabilidade e competitividade
Estudio de las preferencias en función del estilo de vida de los visitantes del parque natural
de los Calares del Mundo y de la Sima (España)
Mapeamento de uma população de Carapa guianensis Aubl. para um plano de manejo
florestal sustentavel na amazônia
Preservação da regeneração natural da Castanheira (Bertholletia excelsa, Humb & Bonpl),
como critério para manejo sustentável da floresta amazônica
Uma aplicação do método AHP (analytic hierarchy process) para a análise dos desafios
atuais da bioprospecção utilizando recursos naturais das florestas do Brasil
TC9 - Agricultura e Crescimento económico- sustentabilidade do território
Notas sobre a economia agrícola do sudeste brasileiro
New farmers in Portuguese Agriculture: The role of the Younger’s farmer
Desenvolvimento humano dos Municípios da Região Norte do Brasil
Sustentabilidade do Território: Uma Avaliação Crítica
Modernização agrícola e os ciclos de produção extensiva e intensiva em Mato Grosso do
Sul: impactos na ocupação da mão de obra agrícola (1970-2014)
The Eurozone crise and the Portuguese agrifood setor
Cana-de-açúcar: retração da produção e produtividade - Uma (re) avaliação de cenários
2010-2030 no Estado de São Paulo – Brasil.
Da produção ao consumo: breve análise do mercado nacional de amêndoa
O comportamento das atividades agro- pecuárias ao longo da última década segundo a
metodologia dos Valores de Produção Padrão
Produção de commodities e reorganização do espaço agrário no Cerrado (TC6/TC9).
Produção e mercados dos queijos regionais de qualidade
Impacto da IG no desenvolvimento da região franchecomté e aplicabilidade ao cacau no
Brasil
Do Portugal rural ao Chile agrícola – breve caracterização do sector agrícola chileno,
benchmarking de práticas e políticas aplicáveis em Portugal e na EU
Desempenho da agricultura Brasileira a partir dos anos 2000 – uma análise regional
Avaliação de Impacto Socioeconômico da Expansão do Setor Sucroenergético em
Municípios Brasileiros
Potenciais e limites para a agricultura familiar na fronteira agrícola moderna
Eficiência e produtividade na produção de leite: a importância da assistência técnica em
períodos de crise
Avaliação de Aspectos Limitantes ao Crescimento do Setor Sucroenergético no Brasil
Uma abordagem baseada na entropia para melhorar os resultados de classificações
supervisadas de imagens de satélite: o caso do Algarve
Understanding consumer preferences for traditional varieties of apples in Portugal
Um indicador compósito regional para analisar a sustentabilidade agrícola: uma abordagem
baseada na programação por metas

Painéis
P1 - Ecoeficiência e competitividade na agricultura e no mundo rural
La agricultura ecológica: hacia un estudio del vino ecológico en la Rioja (España)
Análise de ciclo de vida da pera rocha. uma abordagem para a ecoeficiência e a
competitividade.
Responsabilidade ambiental e sustentabilidade das usinas de cana de açúcar no Brasil
Contribuição da socioecologia da agricultura no
contexto urbano de Irituia-PA
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Indicação Geografica (IG) de Banana de Corupá: Diversidade na homogeneidade
Análisis de la cadena de suministro de electricidad producida con jatropha, Caso de estudio
en Ecuador
P2 - Gestão dos processos, recursos e problemas ambientais no sector agrícola e no
mundo rural
Uma abordagem baseada na detecção remota para analisar as atividades agrícolas e
florestais e a sua produtividade na Região do Algarve
Processos participativos como forma de aumentar o impacto societal de abordagens e
medidas de conservação do solo.
Biogas and biomethane in Brazil: treatment and valorization of livestock waste in western
Paraná state
Desenvolvimento de um novo tratamento de resíduos e reciclagem sustentável da cadeia
produtiva do café
Commodities agrícolas prejudicam a segurança alimentar no sudoeste do Estado Piauí no
Brasil
P3 - Agricultura urbana: tendências e problemas
O contexto legal da agricultura urbana a nível nacional e europeu
Caracterização das tipologias de agricultura urbana na cidade de Coimbra. Contributos para
a definição de estratégias de governança
Pode a agricultura urbana contribuir para a economia circular?
Fontes de poluentes em áreas urbanas e o risco que representam para a Agricultura Urbana
P4 - Agroecologia e inserção produtiva, comercial e social na construção e
reconstrução de territórios rurais
La conservación por medio del uso sustentable; comparación de las políticas de
conservación de uso sustentable en el Brasil y en la Unión Europea
Ater indigena e agroecologia: diálogos possíveis na construção de políticas de ater
Política pública para a agricultura familiar: o caso do programa de aquisição de alimentos
para agricultura familiar.
Dinâmicas migratórias de jovens camponeses e reconstrução de espaços rurais no semiárido
de pernambuco, Brasil
Agricultores de papel do semiarido: politicas publicas de ‘combate ou de convivencia’ com
a seca?
As experiências de cunho agroecológico de uma associação de mulheres e sua contribuição
para a inserção social, produtiva, comercial, participativa e política de mulheres do alto
sertão Sergipano, Brasil
Multifuncionalidade do IPA na produção rural em Pernambuco
Estratégias de comercialização para a sobrevivência de agricultores em processo de
transição agroecológica no sertão do Pajeú, Pernambuco, Brasil
Antropismo no ecossistema manguezal na comunidade “ilha de deus” em Recife – PE,
Brasil
Sementes crioulas: ensaios comparativos de variedades crioulas como subsídios para
políticas públicas.
Resiliência da agricultura familiar na amazônia: co-construção de um programa de
pesquisa-ação multi-institucional no Brasil
A Incubadora de Tecnologias Sociais e Solidárias (ITESS/UFGD) e o Desenvolvimento da
Aquicultura e Pesca no Território da Cidadania da Grande Dourados.
A rede ecovida de agroecologia: uma proposta singular de desenvolvimento rural no sul do
Brasil a partir da agroecologia
Agroecologia e segurança alimentar no semiárido Brasileiro: a feira agroecológica de
Mossoró-RN como circuito curto de comercialização
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Programa de aquisição de alimentos como instrumento de políticas públicas para incentivar
o empreendedorismo na agricultura familiar no estado de Pernambuco, Brasil.
P5 - Transformações sociotécnicas na agricultura familiar: potencialidades e limites
na construção de novos projetos de desenvolvimento rural
Análise do desenvolvimento endógeno como proposta de desenvolvimento rural na zona
norte do estado do Rio de Janeiro: potencialidades e limitações.
Produção e modo de vida das comunidades indígenas da etnia Wai Wai em Roraima: um
novo olhar para o desenvolvimento territorial
Contornando adversidades na modernização da agricultura: o protagonismo dos atores em
reconfigurações tecnológicas
Atratividade e viabilidade das políticas públicas em municípios de produção de tabaco no
Rio Grande do Sul /Brasil
P6 - A economia colaborativa e os territórios de cooperação económica
Rede de economia solidária: estratégia dedesenvolvimento em Dourados/MS
Territórios de cooperação: os espaços de associativismo nas comunidades rurais
Inovação social em cooperativa de empreendimentos solidários em Boa Vista-RR
P7 - As alterações climáticas e a sustentabilidade das cadeias produtivas do
agronegócio
Impacte económico das alterações climáticas no regadio e definição de medidas de
adaptação
Análise da expectativa de retorno e riscos climáticos da plantação de hortaliças na
agricultura familiar: o estudo de caso no município de Quatro Barras, Paraná, Brasil
A transição do brasil para uma economia de baixo carbono e a última fronteira agrícola - a
amazônia legal: é possível sem resolver a questão fundiária?
Economic feasibility analysis of homegrown strawberries in the state of Paraná (Brazil): a
study from the investment analysis perspective with adverse climatic conditions estimated
and validated by Monte Carlo simulation
Transferência de Tecnologia na agricultura como estratégia na Cooperação Internacional
para o Desenvolvimento (CID): o Caso da Embrapa
Uma Abordagem Institucional para a Tecnologia de Fraturamento Hidráulico no Oeste do
Paraná: Ameaça ou Oportunidade para o Desenvolvimento Regional
Análise da logística do transporte de soja em grãos para o mercado doméstico brasileiro e
internacional
Estudo dos impactos das mudanças climáticas nas culturas de cana-de-açúcar, milho e soja
no estado de São Paulo - Brasil
P8 - As Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica (TICE) na
competitividade do Sistema Agrário e na promoção do Desenvolvimento Rural
Potencialidades da internet para fortalecer os mercados da Agricultura Familiar– o caso da
Acolhida na Colônia/SC
TIC e Competitividade no Agronegócio: Desenvolvimento de uma plataforma de auxílio no
cálculo de custos de operações agrícolas mecanizadas
Sistema Estratégico de Gestão de Políticas Públicas: o caso do Programa de
Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais – PRONAT
As Tecnologias da informação e comunicação (TICS) subsidiando a sustentabilidade
agrícola no semiárido potiguar brasileiro
Automatic Fruit Thinning: perspectives and challenges
P9 - "Continuum naturale": Boosting the integration of nature in transition
urban/rural areas
Academia da Pedra Natural – Uma Parceria inovadora para o desenvolvimento de um setor
base!
Vínculos Urbano-Rurais em Portugal e Perspetivas de Desenvolvimento
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Agricultura Urbana: Impactos Económicos, Sociais e Ecológicos
Movimentos rural-urbano: um olhar a cidade de Quelimane
Transição rural ou regresso ao passado? reflexões em torno dos atores da 2ª ruralidade
A imagem do agricultor e da agricultura: resultados e reflexões decorrentes do projeto nova
imagem para novos agricultores (estudo comparativo Alentejo – Portugal, e Beauce et
Gâtinais - França)
P10 - Comércio Internacional e a Agricultura Brasileira
O Comércio Internacional das commodities agrícolas brasileira: uma análise das
exportações da soja para o mercado chinês
A Volatilidade dos Preços à Vista do Boi Gordo no Estado de São Paulo, Brasil: uma
aplicação do Modelo ARFIMA-FIGARCH
Análise da elasticidade da transmissão dos preços internacionais do açúcar para os preços
no Brasil: uma aplicação do modelo estrutural
As salvaguardas no contexto do comércio internacional agrícola
O comércio internacional do açúcar sob a perspectiva do modelo gravitacional
Capital Humano e Desenvolvimento da Agricultura Paulista
Evolução da agricultura do estado de São Paulo: indicadores macroeconômicos do período
1990-2014”
Competitividade Internacional e Determinantes da Exportação de Café no Brasil e na
Colômbia
Impacts of institutional changes in Energy Costs on Dairy Production in Brazil
Avaliação Empírica da Semelhança de Choques e Simetria na Flutuação Econômica na
Zona do Euro: Uma análise utilizando um modelo FAVAR
O comércio intrarregional e o nível de crescimento: caso da comunidade econômica dos
Estados da África Ocidental
A contribuição da produtividade do setor agropecuário no processo de mudança estrutural
no Brasil entre 1981 e 2013
Demanda de Carnes no Brasil: Uma Análise do Consumo Familiar
Contribuição da FAPESP para Desenvolvimento Econômico
Evolução das exportações brasileiras de carne de cavalo
Mercado brasileiro de exportação de carnes: avanços a partir do atendimento de padrões
sanitários no estado de Santa Catarina
O fluxo e acordos comercial de produtos agrícolas entre Brasil e China a partir de 2003
A dimensão do agronegócio no estado de São Paulo
Análise de fatores que influenciam o preço da eletricidade no Brasil e suas implicações para
as usinas de açúcar e etanol geradoras de energia elétrica
P11 - Agricultura, dinâmicas agrárias, agricultura familiar e movimentos sociais no
campo
Política Fundiária, Propriedade e Estado na Amazônia brasileira: uma análise a partir das
elaborações de Violeta Loureiro.
Modernização conservadora tardia da agricultura na Amazônia
20 anos após o massacre de agricultores em eldorado dos Carajás (pará – Brasil):
concentração fundiária e impunidade na amazônia.
Caracterização da agricultura familiar: caso específico da bovinicultura leiteira açoriana
As especificidades da produção familiar de maracujá-amarelo no Brasil:
multifuncionalidade e diversificação produtiva1
Dinâmica recente do mercado de açaí (euterpe oleracea) no estado do Pará, Brasil.
Cooperativismo como solução e solidariedade – uma experiência na amazônia
Avaliação da capacidade de pagamento do pronaf nos projetos de pêssego no sul do RS
Dificuldade no crédito rural: Os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte (FNO) para assentamentos rurais.
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Large scale land investments, displacements and conflicts in northern Mozambique
O comportamento da restrição do crédito rural e seus impactos na produtividade da terra e
do trabalho na amazônia legal
Impactos socioambientais gerados pelo processo de industrialização em Barcarena, Estado
do Pará.
Agricultura familiar e a produção de alimentos: uma análise no município de Dourados,
Mato Grosso do Sul, Brasil
Estratégias de adaptação de agricultores familiares na região de fronteira agrícola
amazônica.
Movimento das escolas família agrícola e sua contribuição para uma educação do (no)
campo emancipadora – o caso da escola família Agrícola Paulo Freire
Valor econômico dos usos diretos dos recursos hídricos da região hidrográfica amazônica
Motivações migratórias, expectativas de regresso e fluxos financeiros campo-cidade – uma
análise de populações de descendência rural residentes em Maputo
Saberes-fazeres tradicionais dos mangues, das matas e das águas na resex marinha caetétaperaçu: um olhar a partir da etnoecologia.
Caracterização da estrutura agrária e produção rural no território rural do sudoeste do
estado de Goiás
Unidades Produtivas Familiares nas Faixas de Domínios da União
Cadeias curtas de comercialização e assentamentos rurais: um estudo de caso do
assentamento Mário Lago, em Ribeirão Preto, SP.
Produção da natureza e degradação ambiental: o caso da produção de soja no município de
Balsas (Maranhão)
Cultura de aprendizagem nas cooperativas do estado de Roraima – RR
AJURI – Processo e valorização do saber tradicional amazônico
Território e capital social em acordos de pesca na amazônia oriental: uma abordagem
institucionalista

26

Custos e oportunidades ambientais da nova legislação florestal brasileira
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P12 - Cooperação com Timor Leste. Passado, Presente e Futuro
Terra, Parentesco e Empoderamento das Mulheres em três comunidades rurais no Distrito
de Bobonaro, Timor-Leste
Timor-Leste e o mercado dos têxteis tradicionais
As atividades da pesca e o rendimento dos pescadores do Distrito de Liquiçá
Contribution to the Study of the Socioeconomic and Cultural Value of Medicinal Plants of
Timor-Leste
P13 - Conceito de Agronegócio: Convergências e divergências
Agronegócio no estado de Mato Grosso: convergências e divergências conceituais
Grau de autonomia e relações setoriais do complexo lácteo de Minas Gerais
Classificação dos ativos biológicos das principais atividades agrícolas
P14- Turismo Rural, Economia e Meio Ambiente
Desenvolvimento do turismo rural: uma nova atividade econômica em Gouvelândia (Goiás)
Os impactos múltiplos do turismo rural no Brasil - Desafios para a sustentabilidade
ambiental, cultural, econômica e dos modos de vida tradicionais do Pantanal Matogrossense
O comportamento do consumidor na demanda por produtos e o interesse pelo turismo rural
diante de um processo inflacionário - o caso atual do Brasil
Qual o papel da ruralidade no turismo rural? um estudo baseado na oferta dos promotores
O valor económico da caça
Difusão Da Educação Ambiental Por Meio Da Inclusão Digital: Um Estudo De Caso Em
Comunidades Rurais Do Semiárido
Baldios como reservatórios da natureza e de tempos idos: por quem e para quem? O caso
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dos baldios do Parque Nacional da Peneda-Gerês
Experiências de viagem na ruralidade do Vale do Côa e Alto Douro
P15 - Grandes Projetos na Amazônia Brasileira e em Moçambique: Consequências
econômicas e socioespaciais
O “novo” padrao de desenvolvimento e seus rebates socioeconomicos na amazonia
brasileira.
Evolution of food production and hdi-m in the municipalities of the vale mining company's
area of influence in eastern Brazilian Amazon
O PAA no Brasil e em Moçambique - construindo políticas de segurança alimentar
Grandes projetos e produção capitalista de espaço em São Luís (Maranhão)
O “Carajás” do cerrado brasileiro: As consequências da ocupação do Cerrado no uso e
controle da terra agricultável das economias impactadas (Matopiba).
Políticas territoriais para o leste amazônico e o desenvolvimento socioeconomico em escala
local.
Portos graneleiros do lago de Maicá em Santarém/Pará/Brasil: uma análise sobre a
desestruturação do modo de vida e das atividades produtivas dos pescadores artesanais
A Geopolitica Brasileira como fator relevante na dinâmica de ocupação e produção do
espaço amazônico no período entre 1964 a 1985.
A Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável da Unesco: uma análise sob a
ótica da Educação Ambiental Crítica
Aspectos pedagógicos da cooperação brasileira em Moçambique: educando para a
dependência
Capital monopolista e renda mineral na amazonia
Os atuais investimentos em infraestrutura na amazônia: o caso da estação de transbordo de
cargas em Santarenzinho/Rurópolis-Pará
P16 - Abordagem Territorial para o desenvolvimento rural: Conceitos, Sujeitos e
Políticas
Rural Entrepreneurship or Entrepreneurship in the rural space? A review of conceptual
developments
Percepção social em áreas de incêndios florestais: instrumento de apoio ao planeamento
territorial
Artesanato e Identidade Territorial
O microcrédito produtivo rural-pronaf b sob o olhar do agricultor familiar do território do
baixo amazonas Pará, Programa Território da Cidadania.
Políticas para o desenvolvimento territorial rural no Brasil: os núcleos de extensão em
desenvolvimento territorial
Representatividade de gênero no campo: a participação política feminina no território rural
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Potencial de produtos orgânicos ofertados no mercado de Manaus, Amazonas, Brasil.
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