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Contexto
Face às crescentes expectativas da sociedade, a revisão da Política Agrícola Comum Europeia encara a gestão ambiental como um
critério cada vez mais crítico na afectação de subsídios às explorações agrícolas, à medida que a abordagem dos subsídios à produção
se altera para os pagamentos pelo fornecimento de bens públicos. Observa-se uma procura crescente (tanto pelos decisores políticos
como pelos agricultores) de ferramentas de avaliação do desempenho ecológico e ambiental das explorações agrícolas. É necessário
justificar as verbas públicas afectadas à criação de serviços ambientais. Assim sendo, os agricultores têm grande interesse em avaliar
a natureza e grau dos efeitos ambientais das suas actividades.
No entanto, na Europa ainda há relativamente pouca experiência na avaliação rigorosa do desempenho ambiental das explorações
agrícolas. Alguns Estados-Membros (AT, DK, UK, NL, DE, FR) deram passos no desenvolvimento de sistemas de avaliação ambiental
da agricultura. De entre as ferramentas de avaliação baseadas em indicadores, uma das mais complexas, melhor documentadas
e amplamente usadas é o DIALECTE, criado pela associação Solagro em 1994 e que permite uma análise multi-critério e a produção
de indicadores de desempenho ecológico e ambiental de explorações agrícolas individuais.
O ensino profissional agrícola actual é muito limitado na sua capacidade de preparar os consultores e os futuros agricultores para
estes desafios. A experiência demonstra que o ensino profissional tem um papel fundamental na disseminação e implementação
de abordagens de avaliação do desempenho ambiental das explorações agrícolas.

Objectivos e destinatários
O projecto AGRIDIAG, com a duração de 2 anos e o apoio financeiro do Programa Aprendizagem ao Longo da Vida da União
Europeia, é executado por 7 parceiros da Hungria, França e Portugal. O seu objectivo é a integração e adopção destas ferramentas
e do respectivo material de formação num pacote de ensino e sua transformação num módulo de ensino profissional a ser testado
na Hungria e em Portugal.
Os destinatários deste teste são profissionais inovadores (incluindo professores do ensino profissional, formadores, consultores
e técnicos de organismos agrícolas) e organizações de agricultores e técnicos que trabalham com medidas agro-ambientais. Os
cursos de formação baseados no DIALECTE serão adaptados às necessidades dos destinatários e testados de duas formas paralelas:
a) formação adicional a professores do ensino e formação profissional agrícolas; b) formação em auditoria agro-ambiental para profissionais inovadores.

Parceiros do projecto
O consórcio consiste em entidades de investigação e formação que poderão ser mediadores entre políticas e prática, incluindo a autoridade pública que supervisiona os organismos nacionais de aconselhamento agrícola e as escolas profissionais agrícolas:
• Szent István University, Faculty of Agriculture and Environmental Sciences, Institute of Environmental and Landscape Management
(Gödöllő, HU) – coordenação;
• National Institute for Agricultural Advisory, Training and Rural Development (Budapeste, HU);
• Dr. Entz Ferenc Vocational School for Agriculture, Commerce and Catering (Velence, HU);
• Solagro (Toulouse, FR);
• Institut d’éducation à l’agroenvironnement Supagro Florac (Florac, FR);
• Instituto Superior Técnico (Lisboa, PT);
• Terraprima – Serviços Ambientais (Caria, PT).

Produtos do projecto
•
•
•
•
•

Curso de formação avançado DIALECTE para professores do ensino profissional;
Curso de formação de auditor agro-ambiental DIALECTE para profissionais inovadores;
Adaptação do manual e da ferramenta “on-line” DIALECTE aos contextos húngaro e português;
Adaptação dos métodos pedagógicos franceses associados ao DIALECTE aos professores do ensino profissional húngaro;
Pontos de Contacto Nacionais proficientes no uso do DIALECTE; formadores de consultores e professores do ensino profissional
formados na ferramenta;
• Formação de uma rede húngara de auditores DIALECTE de explorações agrícolas.

Impacto
O projecto irá criar inovações metodológicas e práticas para o aconselhamento e formação profissional no tema da gestão
agro-ambiental sustentável, e portanto contribuir para uma melhor compreensão das práticas agrícolas locais pelos formadores,
consultores e professores do ensino profissional agrícola. Espera-se um aumento da sensibilização agro-ambiental dos agricultores
e uma maior fundamentação das decisões de gestão na avaliação ambiental da própria exploração (feita de forma autónoma ou com
o apoio de um consultor). Espera-se também uma melhor compreensão das inter-relações entre Ambiente e agricultura pelos
professores do ensino profissional e a sua motivação para o uso do DIALECTE no ensino.
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