
 

 

 

 

NEWSLETTER FARCURA N. 1 

Bem-vindo ao Projeto FARCURA 
 

FARCURA (Fostering Inclusion through Social Farming) é um projeto de cooperação financiado 

ao abrigo do programa Erasmus + da União Europeia, com oito parceiros de cinco países 

europeus (Irlanda, Eslovénia, Alemanha, Bélgica e Portugal). O objetivo do projeto é 

desenvolver e melhorar os conhecimentos e competências na área da agricultura social. 

Agricultura social - também conhecida como Green Care ou Care Farming é o uso terapêutico 

de paisagens e práticas agrícolas em parte ou na totalidade de uma exploração agrícola em 

funcionamento, a fim de fornecer apoio terapêutico, social, educacional e/ou profissional a 

um pequeno número de pessoas em risco de exclusão social. 

 
 

O projeto FARCURA pretende equipar os interessados (agricultores; organismos 

representativos da agricultura social; prestadores de cuidados sociais e de saúde; organismos 

representativos da agricultura, etc.) com os conhecimentos, conjuntos de competências e 

habilidades necessárias para desenvolver e melhorar a agricultura social como uma 

abordagem inovadora para promover a inclusão social entre os grupos marginalizados na 

sociedade rural em toda a Europa. Fá-lo-á através de: 

• Análise da situação atual da agricultura social em cada um dos países parceiros e a 
nível europeu. 

• Desenvolver um curso de formação em linha sobre aspetos-chave da agricultura 
social e disponibilizá-lo no sítio web do projeto para orientar os beneficiários através 
de uma plataforma de formação de código aberto 

• Acolher uma série de conferências e sessões de formação para beneficiários diretos 

da agricultura social. 
 

 
ASSISTA AO NOSSO VÍDEO!! 

 
Para saber mais sobre o projeto FARCURA, veja este pequeno vídeo na nossa página inicial 
em farcura.eu 

https://farcura.eu/


 

 

Parceiros do Projeto 
 

Os parceiros do projeto FARCURA vêm da Irlanda, Eslovénia, Alemanha, Portugal e Bélgica. A 

maioria dos parceiros tem experiência em alguns aspetos da agricultura social e todos têm 

um grande interesse em ver esta interessante forma de terapia ocupacional tornar-se mais 

amplamente disponível nos respetivos países, e na União Europeia como um todo. 

Limerick Institute of Technology – um instituto de ensino superior na Irlanda é o parceiro 

principal. O Centro Biotecnológico Naklo da Eslovénia é uma instituição educacional que 

inclui uma unidade de educação e investigação de adultos que está a supervisionar o 

desenvolvimento do relatório da agricultura social. Hof und Leben GMBH (traduzindo como 

Farm and Life) é uma PME independente centrada na consultoria empresarial para famílias 

de agricultores que é responsável no projecto pela coordenação do conteúdo do curso de 

formação. Para tal, serão assistidos pela Hochschule Fur Nachhaltige Entwicklung 

Eberswalde - a Universidade para o Desenvolvimento Sustentável em Eberswalde, 

Alemanha. A ELO - European Landowners Organisation (Organização Europeia de 

Proprietários de Terras) representa os interesses dos proprietários de terras, gestores 

florestais e empresários rurais a nível político europeu. A Associação Mozaic está ativamente 

envolvida na inclusão social de grupos sociais vulneráveis na região rural de Pomurje, 

Eslovénia. South Kerry Development Partnership Ltd é uma organização de desenvolvimento 

rural experiente que dirige um projeto de agricultura social a partir da sua base no sul da 

Irlanda. A ADRIMAG é uma organização sem fins lucrativos cujo objetivo é promover o 

desenvolvimento local e proporcionar oportunidades para melhorar a qualidade de vida da 

população de Arouca, em Portugal. 

O projeto disponibiliza aos parceiros uma plataforma de partilha de ideias da sua própria 

experiência de agricultura social e ideias do sector da agricultura social nos seus países. A 

Agricultura Social ainda se encontra nos seus primórdios e desenvolve-se de forma diferente 

em cada país europeu. A parceria, através dos seus vários contactos e grupos de trabalho, 

está bem posicionada, o que irá permitir avaliar o estado da Agricultura Social nos seus 

territórios. 

 
 

Reunião de Projeto 
 

O projeto teve o seu início na Irlanda em janeiro de 2020. A reunião foi realizada durante dois 

dias e organizada pelo Limerick Institute of Technology no seu campus universitário, em 

Thurles Co. Tipperary. A reunião deu-nos a oportunidade de definir um plano para os dois 

anos de trabalho colaborativo. Também constituiu uma oportunidade para apresentar as 

nossas organizações e de nos conhecermos melhor uns aos outros. 



 

 

No segundo dia da reunião, fizemos uma visita de campo à Quinta Social Doon. A Doon Social 

Farm é uma iniciativa relativamente nova da Ballyhoura Rural Services Company. Procura 

trabalhar com jovens marginalizados, utilizando o ethos da agricultura social e envolvê-los 

num espaço vocacionado para o desenvolvimento pessoal, bem como para a formação em 

horticultura. Numa manhã fria de janeiro fomos recebidos e generosamente acolhidos por 

pessoal e membros da direcção da quinta social que nos forneceram deliciosos scones e chá 

e café quentes. 

Noreen Ryan, membro da direção, fez uma apresentação sobre 

o trabalho atual e os planos futuros da quinta social e levou-

nos numa visita guiada ao local. Também no mesmo dia, Goran 

Milosevic, da Associação MOZAIC, membro da equipa do 

projeto FARCURA, apresentou o seu próprio e inspirador 

projeto de quinta social na Eslovénia. O feedback do evento foi 

muito positivo por todas as partes. Os parceiros do projeto 

obtiveram uma visão dos desafios e oportunidades 

enfrentados por uma quinta social em expansão na Irlanda. 

Para a equipa da Doon Social Farm, o envolvimento com outros 

colegas defensores da agricultura social foi muito encorajador 

e inspirador. A agricultura social continua a ser um 

empreendimento de nicho na Irlanda e não há muitas 

oportunidades de trabalhar em rede e partilhar experiências 

com outros agricultores sociais. Esta foi uma grande 

oportunidade para a partilha de boas práticas e construir 

relações entre parceiros defensores da agricultura social. 

Todos os países têm sistemas e estruturas diferentes, mas 

coincidentes nos desafios enfrentados pelos agricultores 

sociais. 

            Visit to Doon Social Farm 

 

 

Relatório sobre Agricultura Social 
 

A primeira grande ação do projeto FARCURA foi realizar algumas pesquisas sobre o Estado 

da Arte da agricultura social dentro de cada país parceiro. Cada um dos parceiros criou um 

relatório no qual se apresentou e analisou o estado da agricultura social no seu país, de 

acordo com os dados que dispunham. Cada relatório continha também estudos de caso de 

explorações agrícolas sociais ativas em cada país. Estes relatórios foram, então, compilados 

e deram origem ao relatório sumário que reúne as informações dos Relatórios Nacionais. O 

relatório sumário está agora disponível no nosso website e será brevemente traduzido para 

esloveno, alemão e português. 



 

 

Este relatório, no âmbito do FARCURA, intitulado O Estado da Arte dos Modelos Inovadores 

de Agricultura Social) capta a diversidade da agricultura social em quatro países europeus 

(Eslovénia, Alemanha, Portugal e Irlanda). Permite obter uma visão geral dos tipos de 

agricultura praticada em cada um dos países e examina como as atividades agrícolas são 

utilizadas para a prática da agricultura social. O relatório destaca os diferentes níveis de apoio 

que são oferecidos à agricultura social em diferentes países. Quatro estudos de caso da 

Alemanha, Irlanda, Eslovénia e dois de Portugal dão o maior peso ao relatório. Estes dão uma 

imagem clara dos aspetos práticos da agricultura social nestes países através das opiniões 

dos anfitriões, participantes e membros de instituições de apoio. 

Para além de destacar os desafios concretos e as oportunidades para a agricultura social, o 

relatório também nos dá um vislumbre do potencial transformador da agricultura social. 

Vemos o quanto os participantes beneficiam da sua integração em quintas e como podem ser 

eficazes na melhoria da qualidade de vida de tantas pessoas que se sentem afastadas da 

sociedade devido às suas circunstâncias de vida ou devido a problemas com a sua saúde 

mental ou física. A agricultura social é uma forma inovadora de cuidados sociais que ainda 

está no início e que, com os apoios certos, pode florescer e contribuir significativamente para 

a saúde e bem-estar dos membros menos afortunados da sociedade. 

Curso de Formação 
 

Estamos atualmente a trabalhar no nosso curso de formação. Este estará disponível sob a 

forma de curso de autoaprendizagem, online, através do nosso website em 2021. O curso 

proporcionará uma introdução abrangente à agricultura social e será um recurso valioso para 

os interessados que desejem ter uma compreensão geral do tópico. 

Redes Sociais 
 

     Por favor, siga o projeto FARCURA no Facebook e Twitter para mais atualizações 


