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SEMINÁRIO IBÉRICO “COMBATE À DESERTIFICAÇÃO, ABANDONO 

RURAL E DESPOVOAMENTO – INTERVENÇÕES RAIANAS” 

 

Centro Cultural Raiano, Idanha-a-Nova, em 20 e 21 de Janeiro de 2011 

 

Programa 

 

 

1. Enquadramento e objectivos 

Considerando (i) o quadro orientador da Estratégia Decenal 2008 / 2018 da Convenção das Nações Unidas de Combate 

à Desertificação, adoptado na COP de Madrid, em Setembro de 2007, no referente aos programas nacionais a 

estabelecer ou rever, (ii) a intenção nunca antes completamente formalizada por Portugal e Espanha de 

estabelecimento de intervenções conjuntas de combate á desertificação nas zonas de fronteira dos dois países 

afectadas pelos mesmos síndromas, (iii) a relevância das questões do abandono rural e do despovoamento nas zonas 

raianas ibéricas e (iv) o carácter exemplar e os sucessos de algumas das soluções adoptadas pelos agentes de 

desenvolvimento rural / regional em tais áreas, questões que importa partilhar, promover e difundir, o Seminário Ibérico 

“Combate à Desertificação, Abandono Rural e Despovoamento - Intervenções Raianas” conta com o empenhado apoio 

das Autoridades competentes dos dois países para a sua realização.  

Enquadrando-se no âmbito do processo de revisão do Programa de Acção Nacional temático português e integrando as 

intervenções para comemoração da “Década das Nações Unidas dos Desertos e do Combate à Desertificação (2010 / 

2020)”, este Seminário Ibérico pretende reunir representantes institucionais Portugueses e Espanhóis (Governantes e 

representantes dos Serviços Centrais e Regionais e das Autarquias), investigadores, especialistas e técnicos nas áreas 

em causa, bem como de representantes da sociedade civil (GALs, ONGAs, Organizações de Agricultores, Produtores 

Florestais, Zonas de Caça Ordenada e Recreio de Natureza, entre outros) com intervenção no âmbito da temática 

proposta – Abandono Rural e Despovoamento -, para apresentação / avaliação das determinantes históricas e da 

situação actual nas zonas raianas de Portugal e Espanha afectadas por desertificação, visando-se o (re)conhecimento 

dos sucessos e insucessos das intervenções realizados, o debate entre os diversos agentes envolvidos e a difusão de 

experiências e de boas práticas nestas áreas, bem como a apresentação / avaliação de propostas de reorientações a 

adoptar para o futuro, designadamente em termos de intervenções ibéricas conjuntas. 

Assim, para os objectivos antes referidos pretende-se a discussão de orientações conjuntas, designadamente em 

relação ao estabelecimento de programas / projetos de ação para as áreas raianas no referente a: 

1 – Adopção formal no âmbito dos Programas de Ação Nacionais de Combate à Desertificação de Portugal e 

Espanha das bases e objectivos programáticos mínimos a desenvolver no âmbito do atual QCA e também no das 

propostas para o QCA 2013 / 2020, incluindo a nova PAC; 

2 – Promoção e desenvolvimento de intervenções conjuntas das organizações da Sociedade Civil de ambos os 

lados da fronteira, com base nas estruturas dos GAL – Grupos de Ação Local e das Redes Rurais Nacionais; 
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3 – Desenvolvimento dos sistemas de informação para apoio ao desenvolvimento sob responsabilidade das 

instituições regiões apropriadas, abarcando todas as diferentes as zonas de fronteira entre o Douro e o Guadiana; 

4 – Promoção e incentivo a projetos de investigação conjuntos entre centros de investigação / universidades dos 

dois países.  

2. Organização e participantes 

O Seminário tem organização conjunta da Comissão Nacional de Coordenação do Combate à Desertificação de 

Portugal, através da Autoridade Florestal Nacional que a ela preside, da Embaixada de Espanha em Lisboa, através do 

Conselheiro para o Ambiente e Meios Rural e Marinho, da Delegação da Comunidade da Extremadura em Lisboa, 

representada pela respectiva Directora, e da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, através do seu Presidente. 

O primeiro dia do seminário será dedicado a visitas de estudo a casos paradigmáticos das questões em discussão, dum 

lado e de outro da fronteira Luso - Espanhola, e o segundo dia incluirá apresentações temáticas e discussões com vista 

a conhecer, aprofundar e desenvolver soluções. 

Todo o seminário será centrado no Centro Cultural Raiano, dali se partindo para as visitas de estudo e ali se realizando 

as apresentações / discussões temáticas.  

O Seminário coincide com a apresentação no mesmo local das Exposições “TerraDeserta”, trabalhos de fotografia do 

IED – Instituto Europeu de Design de Turim (Itália), realizados no Sudeste de Portugal, em Maio de 2008, com apoio do 

Secretariado Executivo da CNUCD e da CNCCD Portuguesa, e da “DÉMETER”, organização conjunta da ADRAL - 

Alentejo e da Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de Junta de Extremadura, composta por 9 painéis que 

mostram a grande variedade agroturística, gastronómica e de lazer que oferecem as duas regiões da Extremadura e do 

Alentejo, valorizando a cultura popular e a natureza. Estas exposições permanecerão abertas ao público no local até dia 

31 de Janeiro de 2011. 

Os locais a visitar no dia 20 de Janeiro foram selecionados e escolhidos, conjuntamente, visando o conhecimento de 

casos de sucesso de desenvolvimento de intervenções nas áreas em questão.  

As inscrições para participação no Seminário são gratuitas, mas sujeitas a obrigatório pedido de inscrição, a dirigir por 

correio electrónico à Naturtejo (geral@naturtejo.com a/c Cristina Preguiça – Telefone +351 272320176) até dia 18 de 

Janeiro de 2011, indicando nome, instituição representada, morada e telefone e correio electrónico de contacto, 

devendo ainda e também referir se as pessoas inscritas pretendem participar ou não na visita de estudo de dia 20 de 

Janeiro e nas refeições conexas para os dias 20 e 21, bem como se necessitam de alojamento e em que dias (Vd. Ficha 

de inscrição anexa). Exceptuando os eventos oferecidos e o caso das entidades convidadas pelos organizadores, os 

custos das refeições e de alojamento serão suportados pelos inscritos e pagos diretamente à Naturtejo ou às entidades 

que esta indicar para o efeito. 

Os anúncios, informações complementares e resultados finais do seminário serão apresentados e difundidos na página 
do PANCD – Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação (www.afn.min-agricultura.pt/portal/pancd) e na 
página da Minha Terra – Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento local (www.minhaterra.pt), bem 
como na página da Delegação de Extremadura em Lisboa (www.extremaduraenlisboa.org),  na do Gabinete de 
Iniciativas Transfronteiriças (GIT) da Junta de Extremadura (www.gitextremadura.com), ainda na da Junta da 
Extremadura sobre Desenvolvimento Rural (http://www.rurex.es ). 
 

 

mailto:geral@naturtejo.com
http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/pancd
http://www.minhaterra.pt/
http://www.extremaduraenlisboa.org/
http://www.gitextremadura.com/
http://www.rurex.es/
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Seminário Ibérico “Casos de Sucesso no Combate à Desertificação: Combate à 
Desertificação, Abandono Rural e Despovoamento – Intervenções Raianas” 

Centro Cultural Raiano – Idanha-a-Nova,  
Visitas de campo / Comunicações / Debates – 20 e 21 de Janeiro de 2011 

 20 de Janeiro 2011 

10h00 – 18h00 

Visitas de Campo: Quinta dos Trevos – Centro de Artes e Ofícios, no Ladoeiro / 
Idanha-a-Nova (www.quintadostrevos.com) e Herdade e Zona de Caça do Vale 
Feitoso (Companhia Agrícola de Penha Garcia) 
(Almoço em Penha Garcia) 

 21 de Janeiro 2011 

8h30 – 9h00 Recepção e entrega de documentação 

9h00-9h45 

Abertura do Seminário pelos Exmos. Srs. Governadora Civil de Castelo Branco, Dr.ª 
Alzira Serrasqueiro, Presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, Eng.º Álvaro 
Rocha, Presidente da Autoridade Florestal Nacional / Ponto Focal Nacional CNUCD, Eng.ª 
Amândio Torres, Secretário Geral de Desenvolvimento Rural da Junta de Extremadura, 
Eng.º  Francisco Peréz Urban, e outras Autoridades de Espanha a designar 

1º PAINEL – Investigação e Desenvolvimento sobre a Raia, moderadora Prof.ª Maria José Roxo, do 
Departamento de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade Nova de Lisboa e Membro da 
CNCCD  

9h45-11h00 
- Prof.ª Teresa Pinto Correia – Universidade de Évora – “Sobre o abandono rural em 
Portugal – Potenciais das amenidades das paisagens rurais no NE Alentejano” 

 
- Profª Maria Nazaré Roca - Diretora do Centro de Estudos de Geografia e Planeamento 
Regional - DGPR-FCSH-UNL - " Os novos rurais da Beira Interior" 

 
- Prof. António Campar de Almeida - Instituto de Geografia da Universidade de Coimbra - 
"Abandono dos espaços agrícolas e dinâmica dos ecossistemas" 

  
 - Profª Fátima Ferreiro - ISCTE - " Desenvolvimento rural e instituições: Normas 
jurídicas e propriedade da terra em Portugal" 

 
- Prof. Felipe Leco Berrocal – Universidade da Extremadura – “A Universidade e o 
Desenvolvimento Rural” 

11h00 – 11h30 
Inauguração das Exposições Terra Deserta (IED – Turim / SE CNUCD e CNCCD) e 
DÉMETER (ADRAL Alentejo e Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de Junta de 
Extremadura) 

2º PAINEL – Cooperação Transfronteiriça, moderador Prof. Felipe Leco Berrocal, da Universidade da 
Extremadura 

11h30-12h30 
- Eng.ª Conceição Barros, da Autoridade Florestal Nacional – “Observatório Ibérico dos 
Montados / Dehesas” 

 
 

- Eng.ª Teresa Folgoa Batista, da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, e Dr. 
Fernando Ceballos-Zúñiga Rodriguéz, da Junta de Extremadura / Direção Geral de 
Urbanismo e Ordenamento do Território – “OTALEX – Observatório Territorial Alentejo 
Extremadura” 

 
- Eng.º José Abellan Gomez, SG MAPA Espanha, e Prof.ª Beatriz Recio, Diretora da 
Cátedra Pascual Carrión, - Projeto SUDOE 2010 “Plataforma Colaborativa 2.0 CHIL para 
o Meio Rural e Sistema Agroalimentar” 

  

 - Eng.º Leopoldo Serrano Rojo, responsável pelo acompanhamento do PANCD de 
Espanha, da Direção Geral do Meio Natural e Política Florestal -  “Projeto Global 
PRACTICE – Métodos de Avaliação das Ações para Prevenção e Restauração no 
Combate à Desertificação” 

http://www.quintadostrevos.com/
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12h30 – 14h30 

 
 
Almoço, promovido e a convite da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

 
 
 
 

3º PAINEL – As Redes Rurais e os Grupos de Ação Local, moderador Eng.º. Jesus Casas Grande, Diretor 
Geral de Desenvolvimento Sustentável do Meio Rural de Espanha 

15h00-15h45 
- Dr. António Realinho, Diretor da ADRACES - Associação para o Desenvolvimento da Raia 
Centro Sul - “Programas de desenvolvimento regional / Os passados e os atuais” 

 
- Dr. Aurelio Garcia Bermudez, Presidente da Rede Espanhola de Desenvolvimento Rural e 
da Rede de Grupos de Acção Local do LEADER de Espanha - “O papel das reder rurais 
em Espanha” 

 
– Eng.ª Custódia Correia - Coordenadora Técnica da Rede Rural Nacional de Portugal - 
“Objectivos programáticos da RRN-PT e oportunidades de intervenção conjunta” 

4º PAINEL – Quadro Ibérico Prospectivo para o Meio Rural, moderador Eng.º Francisco Pérez Urban, 
Secretario Geral de Desenvolvimento Rural da Junta de Extremadura 

16h15-17h30 
Eng.ºs Juan Manuel Garcia Bartolomé e Gerardo García Fernández - SG MAPA Espanha - 
Apresentação do vídeo “Apostando por el território”, realizado para a Plataforma de 
Conhecimento sobre as Mulheres Empresárias Rurais 

 
- Dr. Firmino Cordeiro, Presidente da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, 
sobre “Jovem Empresário Rural no Combate à Desertificação” 

 
- Dr. José Estevão, Diretor-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Portugal - “O 
Regadio no Combate à Desertificação e ao abandono Rural nas Zonas Raianas” em 
Portugal 

  
 - Eng.º Jesús Casas Grande, Diretor Geral de Desenvolvimento Sustentável do Meio Rural 
/ Ministério de Meio Ambiente e Meio Rural e Marinho, sobre a “Ley de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural” de Espanha 

 
- Antonio Guiberteau Cabanillas, Diretor Geral de Desenvolvimento Rural e Administração 
Local da Junta de Extremadura, sobre “O estado de aplicação da Lei de 
Desenvolvimento Sustentável do Meio Rural na Extremadura” 

17h30-18h00 
Encerramento dos Trabalhos pelo Secretário de Estado das Florestas e do 
Desenvolvimento Rural de Portugal, Mestre Rui Barreiro, e representantes das Autoridades 
de Espanha / Junta da Extremadura a designar 

 

 
 
 
 
 
  


