
   

   

 

2ª Newsletter FARCURA  

Últimas notícias do projeto 

Bem-vindo à 2º newsletter do nosso projeto Erasmus + Fostering Inclusion through Social 

Farming - Promover a Inclusão através da Agricultura Social. Durante o último ano e meio a 

nossa parceria de projeto, composta por organizações educativas e do setor terciário da 

Eslovénia, Bélgica, Alemanha, Portugal e Irlanda, têm trabalhado em conjunto com vista ao 

desenvolvimento de um curso de formação sobre agricultura social.  

A agricultura social é o uso terapêutico de práticas agrícolas, parcialmente ou na totalidade 

de uma exploração agrícola em funcionamento, com o objetivo de oferecer uma resposta sob 

a forma de cuidado de saúde, social, educacional e/ou profissional a um conjunto pessoas em 

risco de exclusão social. 

Ao longo dos últimos anos, a prática tornou-se mais generalizada e há um maior 

reconhecimento da eficácia da agricultura social como uma experiência terapêutica. O nosso 

trabalho no âmbito do FARCURA está centrado no aumento da consciência e do 

conhecimento da agricultura social e no encorajamento daqueles que desejam envolver-se, 

sejam eles agricultores, prestadores de serviços ou participantes. 

Para o efeito, analisámos em profundidade a prática da agricultura social na Irlanda, 

Alemanha, Portugal e Eslovénia. Desenvolvemos um relatório sobre o estado da agricultura 

social em cada um dos nossos países, em que constatamos que se encontra em diferentes 

fases de desenvolvimento. Desenvolvemos 14 estudos de caso de projetos únicos de 

agricultura social e estamos, atualmente, a trabalhar no curso de formação sobre agricultura 

social - que estará disponível, gratuitamente, no nosso website no final deste verão. 

Estamos muito gratos por termos sido capazes de continuar o nosso trabalho apesar da 

pandemia. Deveríamos ter tido reuniões de projeto na Alemanha e em Portugal durante o 

ano de 2020, o que obrigou à realização do trabalho à distância. Foi particularmente triste 

não termos tido a oportunidade de visitar a Quinta Social de Korenika na Eslovénia, prevista 

para março passado, enquanto atividade de formação. No entanto, este evento, que acabou 

por ser realizado virtualmente, foi tão bem organizado e apresentado pelos nossos parceiros 

eslovenos da Associação Mosaic, que quase parecia que lá estávamos. Pode ler mais sobre 

isto e ver um vídeo mais abaixo. 

 

 



   

   

 

 

Estudos de Caso da Agricultura Social 

A nossa equipa visitou explorações agrícolas sociais em cada um dos países parceiros, falou 

com os participantes, os proprietários, e os prestadores de serviços e criou 14 estudos de caso 

de diferentes explorações agrícolas sociais, 4 da Eslovénia, 2 de Portugal, 4 da Alemanha e 4 

da Irlanda. As explorações agrícolas acolhem uma série de diferentes participantes, cada uma 

das quais isolada da sociedade por uma razão ou outra. Os estudos de caso dão-nos uma visão 

real da atividade diária e do ethos da agricultura social. Também nos dão inspiração, pois 

vemos como os fundadores, os participantes e os prestadores de serviços trabalham em 

conjunto para ultrapassar obstáculos e desenvolver utilizações inovadoras do ambiente 

agrícola como local para terapia. 

Pode aceder aos estudos de caso de cada país em www.farcura.eu    

Veja o nosso vídeo!! 
Para saber mais sobre o FARCURA, veja este vídeo no nosso website, em farcura.eu 
 

 

Evento Virtual de Formação – Eslovénia 

 

Quinta Social Korenika  

No final de março realizámos um evento de três dias de formação e trabalho em rede, para 

os nossos parceiros de projeto e outros interessados na agricultura social convidados.  O 

http://www.farcura.eu/
https://farcura.eu/


   

   

evento foi organizado pelos nossos parceiros eslovenos da Associação Mosaic, o qual deveria 

ter tido lugar na sua magnífica quinta social Korenika, na bela região de Pomurje no nordeste 

da Eslovénia, mas, infelizmente, a pandemia impediu-nos de viajar para nos encontrarmos 

pessoalmente. Em vez disso, Goran, Lili e a equipa de Korenika fizeram um esforço incrível 

para nos proporcionar uma experiência interativa enriquecedora - proporcionando a todos 

os participantes muitas histórias e perspetivas inspiradoras para refletir. 

O ponto alto do primeiro dia do evento foi a visualização de um documentário em vídeo da 

quinta de Korenika que nos permitiu aceder a uma visita virtual às instalações e ter a 

oportunidade de conhecer e ouvir as histórias de muitos dos seus funcionários e participantes 

da quinta social.  Pode dar aceder virtualmente à quinta através deste curto vídeo 

(https://youtu.be/LdISw30_urM).  

No segundo dia, assistimos a apresentações sobre explorações agrícolas sociais em todos os 

países da parceria. Martin Nobelmann da HNEE, Johannes da Hof Und Leben, Dermot da LIT 

e Joe da SKDP apresentaram todos estudos de caso do projeto Farcura. Isto proporcionou-

nos uma visão das diferentes inspirações por detrás das explorações agrícolas sociais, como 

estas diferem amplamente na abordagem e também como experimentam diferentes desafios 

e oportunidades à medida que se desenvolvem. Ouvimos também Sabina Sajher, a fundadora 

da Eco Garden Beltinci - Sloveian, um projeto de agricultura social que está profundamente 

enraizado na comunidade local. Jasmin Kukec, do Grupo de Ação Local Goricko, falou sobre o 

conceito de aldeias inteligentes, e o dia foi encerrado por Bernard Gorsak, cuja apresentação 

provocadora nos recordou como a espiritualidade pode ser melhorada através de cuidados 

sociais e cuidados com o ambiente. 

O último dia do evento foi dedicado à realização da 

revisão de grupo do curso de formação Farcura. O projeto 

de curso de formação beneficiou do contributo das 

partes interessadas convidadas, o qual após algumas 

alterações está, agora, preparado para passar para a fase 

dos testes piloto em cada país parceiro, nomeadamente 

na Alemanha, Eslovénia, Portugal e Irlanda.  

 

Testes Piloto do Curso de Formação FARCURA 

Estamos, atualmente, na fase de desenvolvimento da formação de curta duração que visa 

dotar prestadores de serviços, agricultores e outros potenciais interessados, de uma visão 

geral e abrangente da prática da agricultura social. Baseia-se no trabalho do Farcura project, 

cofinanciado pelo Programa Erasmus + da União Europeia e que envolve o contributo de 

parceiros da Irlanda, Alemanha, Eslovénia, Portugal e Bélgica. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FLdISw30_urM&data=04%7C01%7CDermot.Carroll%40lit.ie%7C9ddaac89ab804d067ba808d90fa38dcd%7C61bfae99063840ac9c3a465c4059f96e%7C0%7C0%7C637558017411121047%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Zk8FH8ilPDmZch%2FcwCgJy1ikbEsEGCFdwvi5sTmZGhE%3D&reserved=0
http://www.farcura.eu/


   

   

 

Como parte do desenvolvimento do curso, estamos a realizar testes-piloto em cada país para 

testar a sua qualidade, com a participação de interessados em envolver-se na agricultura 

social e que que possam avaliar o curso e apresentar sugestões de melhoria. O curso estará 

disponível online e tem a duração aproximada de 2 a 3 horas. 

Conferências 

No âmbito do projeto, serão realizadas conferências na Eslovénia, Alemanha, Portugal, 

Bélgica e Irlanda. Ainda não foram estabelecidas datas, uma vez que esperamos realizá-las 

quando for possível a participação presencial.  

Fique atento ao nosso website e às redes sociais para saber mais informações sobre as nossas 

conferências. 

Redes Sociais 

Por favor, siga o projeto FARCURA no Facebook e Twitter para ficar a par das atualizações do 

projeto!  


