LandSTATE
Sustentabilidade do Turismo e
Agricultura pelo Total
Envolvimento do Consumidor

Projecto financiado pelo
Programa Life da Comissão Europeia

O LandSTATE visou criar um sistema integrado, em
que uma quinta (Quinta da França, Beira Interior)
oferece uma produção agro-alimentar de qualidade
e turismo a consumidores urbanos de Lisboa. Estes consumidores recebem os produtos agro-alimentares e informação ambiental em Lisboa através de um serviço personalizado. O LandSTATE
testou a sustentabilidade económica e ambiental
do sistema proposto.
Aplicando uma metodologia geral, em que são integrados diferentes sectores com base num modelo
de uso de solo adequado a uma correcta gestão do
espaço rural, o LandSTATE propôs e levou a cabo
diversas iniciativas nos campos da Agricultura,
Distribuição Agro-Alimentar, Marketing, Turismo e
Monitorização. Esta brochura apresenta um resumo
não-técnico das actividades desenvolvidas e das
conclusões obtidas.
O LandSTATE foi promovido pelo Instituto Superior
Técnico, em parceria com a Terraprima – Sociedade Agrícola, Lda., a Direcção Geral das Florestas, a
Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal
da Covilhã, a Liga para a Protecção da Natureza e o
Jornal do Fundão.
O LandSTATE iniciou-se em Janeiro de 1998 e terminou em Dezembro de 2000, tendo sido financiado
pelo Programa LIFE da Comissão Europeia.

LPN

Liga para a Protecção
da Natureza

LandSTATE
Problemática
A agricultura extensiva fornece importantes contributos económicos, sociais e ambientais, como a conservação de diversidade biológica, a regulação do ciclo da água, a fixação de
carbono, a criação de emprego e a conservação de paisagens
culturais. No entanto, esta agricultura, em especial nas
regiões desfavorecidas da Europa, enfrenta uma decrescente
viabilidade financeira, devido à reforma das políticas
agrícolas e à globalização dos mercados.
A intensificação agrícola, considerada como uma das saídas
para a viabilização de explorações agrícolas, provoca importantes impactes ambientais, como poluição da água por nitratos e produtos fito-farmacêuticos, emissões de carbono e
consumo elevado de água e de energia.
Em geral, a produção intensificada cria ainda problemas de
segurança alimentar, como a BSE nos bovinos, a utilização
de hormonas sintéticas na produção pecuária ou a aplicação
de pesticidas na produção horto- frutícola.
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Ligação entre o mundo rural e o urbano
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A sustentabilidade rural, em particular de explorações
agrícolas, passa por uma forte ligação destas aos consumidores, reforçando a ligação entre mundo rural e mundo urbano. O LandSTATE propõe que as quintas forneçam produtos
alimentares diferenciados e turismo no espaço rural aos consumidores urbanos. A diferenciação provém da qualidade do
produto, do serviço personalizado e de acções de sensibilização ambiental.
O trabalho do LandSTATE baseou-se na Quinta da França,
uma exploração agrícola situada na Cova da Beira, próximo
da Covilhã. Tem uma área de cerca de 470 hectares e apresenta uma grande diversidade paisagística, com culturas arvenses de sequeiro e de regadio, lameiros, pastagens, carvalhal, matos, olival, pinhal e eucaliptal. O Rio Zêzere e a Ribeira de Caria limitam a propriedade a sul, a poente e a norte.

Ordenamento Espacial
A intervenção num espaço rural deve basear-se em primeiro
lugar num correcto ordenamento do espaço. À partida, a
Quinta da França já tinha um ordenamento bastante correcto,
constituindo o desafio para o LandSTATE a viabilização financeira desta ocupação do solo.
O ordenamento do espaço baseia-se na identificação dos
sistemas secos e dos sistemas húmidos.
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Os sistemas húmidos são constituídos pelas linhas de água,
margens e áreas planas adjacentes.
Ao longo das margens, encontra-se a galeria ripícola. Esta
protege as margens do rio da erosão, serve como habitat para
muitas espécies de aves e absorve os nutrientes arrastados
dos campos de cultivo.

Modelo de intervenção espacial
Sistema Húmido - Linha de Água Principal
Rio e Margens

Área Adjacente

Lixiviação

Sistema Seco
Encosta

Cumeada

Infiltração

Na zona adjacente às linhas de água, o solo é muito fértil,
devido aos sedimentos depositados pelas cheias. Esta zona
pode ser utilizada para agricultura de regadio, com linhas de
árvores perpendiculares à linha de água principal, para proteger os solos da erosão e maximizar a deposição de aluvião.
Os sistemas secos são constituídos pelas cumeadas e
encostas. Devem possuir coberto vegetal permanente, como
pastagem ou floresta, de modo a facilitar a infiltração da
água da chuva e diminuir a erosão.

Agricultura
Solos
A poluição dos solos é originada principalmente pela aplicação excessiva de adubos e pesticidas nas culturas agrícolas.
A poluição dos solos pode contribuir para a poluição dos rios
e mantos freáticos. De facto, as águas da chuva e da rega, ao
infiltrarem-se no solo, arrastam nitratos e outros compostos
químicos que não são absorvidos pelas plantas.
A compactação do solo, provocada pela passagem de maquinaria para trabalhos de agricultura, leva a uma diminuição da
produtividade, pois, ao reduzir o volume de ar no solo e reduzir a circulação de água, piora as condições para a vida no
solo.
A chuva e o vento são responsáveis pela erosão e transporte
de partículas de solo a longas distâncias. A erosão é acelerada pela ausência de cobertura vegetal do solo, em especial
nos mais inclinados, por operações agrícolas que reviram o
solo e pela diminuição da matéria orgânica do solo.
No LandSTATE foram aplicadas as medidas descritas no
Código de Boas Práticas Agrícolas para evitar a poluição dos
solos e das águas.
A técnica da sementeira directa resolve muitos dos problemas apresentados acima. Consiste na realização da sementeira sem mexer no solo, mantendo os resíduos da cultura anterior, não matando a vida do solo e não expondo ao ar a matéria orgânica do solo. Permite que a cultura seja instalada só
com uma passagem de máquinas no terreno, reduzindo a
compactação do solo.
Esta técnica foi aplicada com excelentes resultados na sementeira de milho, cânhamo, erva-do-Sudão, centeio e aveia.
Na sementeira de um prado de leguminosas e gramíneas teve
pouco sucesso.
Nos solos mais ácidos, foi aplicado cálcario. Parte dos
adubos químicos foram substituídos por estrume produzido
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na própria quinta. A reacção das culturas a esta operação foi
bastante boa.
Sistemas de Sequeiro
Os sistemas agrícolas de sequeiro surgem em terrenos de
aptidão agrícola sem abastecimento de água, ficando as culturas agrícolas totalmente dependentes da queda de chuva ao
longo do ano. Constituem importantes reservas alimentares
para a manutenção de vida selvagem (como aves e mamíferos) já que, após as colheitas, são utilizados como campos de
alimentação pela sua riqueza em grãos e resíduos de culturas.
Antes do projecto, na Quinta da França as áreas de sequeiro
eram utilizadas só para culturas de centeio e aveia e para
pastagem natural.
A leguminosa grão-de-bico foi introduzida como elemento
melhorador nas áreas de sequeiro. Deveria ainda proporcionar um grão rico em energia e proteína, para a alimentação animal. Os resultados foram maus, tendo-se
perdido a maior parte da colheita. Estes resultados podem
dever-se à ausência de aplicação de um herbicida para
eliminação das ervas daninhas ou a que as plantas não
tenham adquirido a capacidade de fixar azoto, devido à
acidez do solo.
O triticale, planta proveniente de um cruzamento entre
centeio e trigo, foi também introduzido nas zonas de
sequeiro. Em relação ao centeio, esta planta teve produções
mais altas de grão, tendo uma produção equivalente de
palhas para utilização nas camas dos animais.
Sistemas de Regadio
O regadio surge em terrenos de boa aptidão agrícola, com
disponibilidade de abastecimento de água durante a estação
seca do ano. Como a água não é factor limitante, verifica-se
uma grande produção de biomassa durante o período mais
quente. Na Quinta da França, os terrenos aptos para regadio
encontram-se nas zonas adjacentes ao Rio Zêzere e à Ribeira
de Caria. Antes deste projecto, a única cultura de regadio
praticada na Quinta da França era o milho.
Foi recuperado um sistema de rega tradicional composto de
uma pequena barragem de pedra e um canal em terra para
transporte de água. Esta recuperação permitiu repor a
irrigação, por alagamento e segundo técnicas tradicionais, de
um conjunto de pequenos lameiros.
O cânhamo é uma cultura com necessidades baixas de
adubação e de pesticidas. Em princípio, quando semeado em
alternância com o milho, permite reduzir a quantidade de
ervas daninhas e as pragas do solo. A produção de cânhamo
foi muito boa. No entanto, não se verificaram resultados
significativos no abafamento de infestantes e verificou-se
uma grande dificuldade de comercialização do produto final,
a fibra, dada a inexistência de unidades de processamento industrial desta matéria prima em Portugal.
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A consociação ervilhaca com aveia foi testada como cultura
de cobertura de Inverno em terrenos de regadio. A ervilhaca
é uma leguminosa, com capacidade para fixar azoto a partir
da atmosfera, dispensando a necessidade de utilizar adubos
azotados. Fornece um alimento para os animais rico em proteínas. A aveia é uma gramínea, que fornece um alimento para animais rico em energia. Os resultados foram muito satisfatórios, principalmente quando a ealização da cultura foi
complementada com estrumação e/ou aplicação de calcário.
A Erva-do-Sudão, planta forrageira, foi introduzida com o
objectivo de proporcionar um alimento abundante no início
do Verão, enquanto existe água suficiente no rio para regar
as plantas. Os resultados foram bastante satisfatórios.
Produção Animal
Num sistema intensivo, os animais são mantidos em alojamentos com ambiente controlado e a sua alimentação é realizada com alimentos concentrados, optimizados para uma
produção máxima e podendo conter aditivos como
antibióticos e hormonas.
Num sistema extensivo, os animais alimentam-se ao ar livre,
permitindo uma redução do consumo de energia relacionado
com o transporte e transformação de alimentos.
Os alimentos concentrados produzidos fora da quinta foram
totalmente substituídos pelas pastagens e forragens complementadas com fenos e cereais produzidos integralmente na
quinta. Foi introduzido com sucesso na alimentação animal o
bagaço de maçã, o resíduo proveniente da produção de sumo.
Os borregos de leite Terraprima são animais de 5 a 7
semanas de idade que apenas se alimentaram de leite. O rebanho onde nasceram alimenta-se em prados naturais e semeados, recebendo um suplemento de fenos e cereais
produzidos na exploração. Assim, a sua alimentação está
isenta de promotores de crescimento e outros aditivos
alimentares. Estas ovelhas seguem o esquema oficial de
vacinações e análise de sangue. Há mais de dez anos que não
ocorre nenhum caso de brucelose.
O novilho Terraprima é proveniente de animais de raças para
carne e permanece pelo menos 8 meses na Quinta da França,
sendo abatido com cerca de 18 meses de idade. A aquisição
dos animais não nascidos na Quinta da França é feita de
modo a garantir que sejam provenientes de explorações da
região e que a sua alimentação tenha sido pastagem, cereais,
fenos e palhas. Na Quinta da França, estes animais permanecem integralmente no campo, alimentando-se do leite
das mães e de pastagens naturais e semeadas, cereais, fenos e
palhas. Assim a sua alimentação está também isenta de
promotores de crescimento e outros aditivos alimentares.
Plantas Aromáticas e Medicinais
Diversas plantas aromáticas podem ser utilizadas na
confecção de variados alimentos, conferindo-lhes melhor
sabor e contribuindo para uma alimentação mais racional.
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Por outro lado, existem milhares de plantas medicinais que
ao longo de muitas gerações têm sido utilizadas para diversos
problemas de saúde. Após um longo período em que a medicina utilizou quase exclusivamente substâncias químicas de
síntese, a investigação veio revelar o importante papel destas
plantas.
Em 2000, iniciou-se a produção de plantas aromáticas e
medicinais na Quinta da França, com o objectivo de
diversificar as actividades de agricultura sustentável, reforçar
o canal de distribuição criado pelo projecto, e complementar
o leque de produtos existente. Foram instaladas cerca de 60
espécies de plantas aromáticas e medicinais num campo
experimental com cerca de 0,5 ha. Os resultados oscilaram
entre satisfatórios e muito bons, consoante a espécie. Foram
também recolhidas algumas plantas ou partes de plantas da
flora autóctone da Quinta da França.
Floresta
As florestas devem ser instaladas onde o relevo não permite
outro tipo de ocupação de solo. Contribuem para a retenção
da água da chuva, para a redução da erosão, para a protecção
da biodiversidade e para uma paisagem diversificada.
Melhorou-se a protecção do carvalhal contra o fogo, com a
criação de cerca de 8 km de estradas e de corta-fogos. Foram
realizadas extensas desmatações, com o objectivo de reduzir
a quantidade de combustível e feitas limpezas do pinhal e das
sebes e estruturas de compartimentação. Iniciou-se a
eliminação de árvores invasoras, realizando um corte de acácia-mimosa e acácia-bastarda.

Distribuição Agro-Alimentar
Dentro do seu conceito geral de intervenção, o LandSTATE
montou um sistema de distribuição da produção de borrego e
novilho da Quinta da França.
Para o transporte em vivo procedeu-se à adaptação de uma
viatura a diesel da Terraprima para este efeito.
O abate foi realizado num matadouro da região - Oviger, em
Alcains – permitindo reduzir a distância de transporte dos
animais em vivo, melhorando o bem-estar animal e
reduzindo os custos económicos e ambientais.
O transporte de carcaças foi feito aproveitando circuitos de
transporte rodoviário existentes, da responsabilidade da
Belgados, permitindo optimizar a ocupação das viaturas.
A transformação (desmanche e embalamento) ocorre após o
tempo de permanência necessário e é realizada pela Belgados, em Loures. Para embalamento da carne, utilizaram-se
embalagens de poliestireno expandido, tendo-se revelado
impossível a utilização de embalagens de cartão.
O transporte dos produtos, tal como o transporte de
carcaças, foi feito por via rodoviária, em ambiente
refrigerado, sob responsabilidade da Belgados.
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Seleccionou-se a Horta de Telheiras para a comercialização,
devido à possibilidade de estabelecer uma relação personalizada com o consumidor (factor chave para o conceito
LandSTATE), ao tipo de produtos já comercializados (produtos de qualidade) e ao perfil dos seus consumidores (nível
cultural elevado; nível socio-económico médio a elevado).

Marketing
O processo de marketing iniciou-se com a definição da
imagem comum a associar aos produtos Terraprima. Optouse por uma marca fora do habitual, que transmitisse de uma
forma não imediata as características de integração do
projecto e fosse facilmente aplicável em diversas situações.
Definiram-se também, nesta fase, os conteúdos de informação a fornecer aos consumidores: informação geral sobre os
produtos Terraprima; informação relevante para o produto
em causa (modos de produção e características específicas);
informação sobre os impactos ambientais e sociais, positivos
e negativos, associados aos modos de produção, transformação, transporte e consumo utilizados; informação sobre a utilização do produto (na forma de uma receita culinária).
Com base neste trabalho, foram produzidos os seguintes materiais de marketing: cartaz para mobiliário urbano de exterior e folheto sobre produtos Terraprima; Folhetos de Produto
(Borrego, Novilho, Plantas Aromáticas e Medicinais); etiquetas. Adicionalmente, foi preparado um comunicado sobre a
febre aftosa, distribuído aos consumidores em Março de
2001.
O preço dos produtos Terraprima foi estabelecido de forma a
possibilitar ao agricultor a aplicação de um conjunto de medidas de âmbito ambiental (maximização de impactes positivos e minimização de impactes negativos) e de promoção de
qualidade do produto (segurança alimentar, características
organolépticas, apresentação e informação complementar).
Permite ainda cobrir todos os custos desde a porta do agricultor até ao ponto de venda (abate, transportes, transformação,
comercialização e gestão global).

Turismo
O património construído da Quinta da França inclui 24
típicas casas rurais, de tamanhos muito diversos e
construídas em blocos de granito à vista. As casas
apresentam frequentemente anexos, como palheiros, pocilgas, queijeiras, cobertos e fornos. Encontram-se ainda
construções como depósitos de água, minas, nascentes,
poços, açudes, charcas, canais de drenagem, paredões de protecção de cheias, levadas para irrigação e caminhos.
O LandSTATE recuperou uma construção agrícola para local
de formação e acolhimento de visitantes. Estas instalações
permitiram receber as visitas de estudo e apoiar a realização
do curso de plantas aromáticas e medicinais. Futuramente
estas instalações serão reconvertidas para centro de
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acolhimento. Foram também recuperadas construções
agrícolas tradicionais: açude, sistema de rega, forno para
fabrico de pão. Foram criados percursos turísticos e mantido
um núcleo de cavalos para passeios turísticos.

Monitorização
Foi feita a análise energética e ambiental da reconstrução de
edifícios para turismo.
Foi desenvolvido o modelo de ordenamento, baseado na
análise morfológica do terreno. Esta análise foi automatizada
através da utilização do Sistema de Informação Geográfica.
Foi planeada, instalada e mantida uma estação meteorológica
automática, com capacidade para medir temperatura, humidade do ar, velocidade e direcção do vento, radiação solar,
precipitação, pressão atmosférica, fluxo de energia à superfície do solo e temperatura do solo a várias profundidades.
Foi feito o acompanhamento permanente dos consumidores,
determinando os seus interesses e preocupações. Fez-se uma
evolução gradual dos preços de venda, permitindo determinar
a disponibilidade dos consumidores para este produto.

Divulgação
Foram desenvolvidos sítios para a comunidade técnica e
científica, www.landstate.ist.utl.pt, e para o público em geral,
www.terraprima.pt. Foram produzidas múltiplas publicações
e comunicações técnicas. Foram publicadas várias notícias
em jornais regionais e nacionais e foi apresentada uma reportagem na RTP, a nível regional, nacional e internacional.
Promoveram-se visitas de estudo à Quinta da França de
alunos dos ensinos básico, secundário e superior. Foram
realizados vários trabalhos no âmbito do ensino superior.
Desenvolveu-se uma secção para um CD-ROM sobre
“Divulgação de Ciência e Tecnologia – Ecologia, Evolução e
Ambiente”. Apoiou-se um curso de formação profissional em
Plantas Aromáticas e Medicinais.
O LandSTATE, em conjunto com o MISART, ganhou dois
prémios a nível nacional.
Sob a designação de Programa Terraprima, ganhou o Prémio
Nacional do Ambiente 1999. O concurso tinha por "objectivos essenciais premiar os jovens portugueses (idade limite
de 35 anos) que possuam ou se encontrem a desenvolver trabalho na área do ambiente, independentemente do sector de
actividade ou curso académico/grupo profissional a que
pertençam".
Sob a designação de Projecto Quinta da França, foi o
vencedor nacional do Prémio Fórum Ambiente 2000,
Categoria Investigação. A iniciativa teve por objectivos
“reconhecer socialmente as actividades daqueles que
trabalham na melhoria do meio ambiente e estimular e
promover acções concretas de defesa do meio ambiente,
através de projectos e trabalhos inovadores”.
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Avaliação e Conclusões
Como quaisquer outros produtos, os produtos promovidos
pelo LandSTATE provocam, ao longo do ciclo de produção,
diversos impactes sobre o ambiente e a envolvente socioeconómica, tal como apresentado no quadro seguinte.
Impactes Positivos

Operações

Impactes Negativos

• Redução do consumo
energético com máquinas agrícolas

PRODUÇÃO
Quinta da França
(Covilhã)

• Poluição com nitratos

• Regulação do ciclo da
água

• Consumo de água para
rega
• Destruição da flora autóctone, nomeadamente espécies de maior
apetência para os
animais

• Fertilização das terras
com estrumes animais
• Protecção do solo contra a erosão
• Manutenção da paisagem rural
• Conservação de habitats importantes para a
vida selvagem
• Criação de emprego
• Controlo higieno-sanitário
• Criação de emprego

ABATE
Matadouro da OVIGER
(Alcains)

• Consumo de energia
eléctrica
• Consumo de água
• Produção de águas residuais com matéria
orgânica
• Produção de resíduos
sólidos orgânicos

• Criação de emprego

TRANSPORTES
Veículo refrigerado da
Montiluguer
(Alcains – Loures –
Lisboa)

• Consumo de combustíveis fósseis (gasóleo)
• Poluição atmosférica
(CO2, CO, SOx, NOx e
partículas)
• Poluição sonora

• Criação de emprego

TRANSFORMAÇÃO
Unidade de corte e
embalamento da Belgados
(Loures)

• Consumo de energia
eléctrica
• Produção de águas residuais com matéria
orgânica
• Produção de resíduos
sólidos orgânicos

• Criação de emprego
• Transmissão de informação
• Nutrição, sabor e
segurança alimentar

COMERCIALIZAÇÃO
Horta de Telheiras
(Lisboa)

• Consumo de energia
eléctrica

CONSUMO
Armazenamento e
confecção do alimento em
casa do consumidor

• Consumo de energia
eléctrica
• Consumo de combustíveis fósseis (gás)
• Produção de resíduos
sólidos (embalagens e
resíduos orgânicos)
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Os benefícios ambientais em geral do sistema LandSTATE
devem-se à criação de uma fileira de produção integrada com
intervenção directa sobre o consumidor:
•

viabilização de um sistema extensivo de produção
animal, conservando paisagem, reduzindo erosão do solo
e fertilização mineral e eliminando a utilização de concentrados para nutrição animal;

•

consciencialização ambiental do consumidor.

Assim, a relação custo-benefício ambiental é muito alta.
Face aos sistemas intensivos, o sistema LandSTATE traduzse em maiores custos por unidade de carne produzida.
Nomeadamente, existe uma perda económica associada às reduções na produção leiteira de ovinos, devido a eliminação
da utilização de alimentos concentrados. No entanto, o produto obtido desperta um interesse muito forte nos consumidores, permitindo um aumento do preço que compensa a
diminuição de produção. Assim, o sistema LandSTATE
produz uma relação custo-benefício económico neutra.
Este projecto traduziu-se na primeira criação de uma marca
e sistema de distribuição para produtos de agricultura
sustentável, com uma envolvente forte de informação
ambiental, nomeadamente através do fornecimento com o
produto de um pequeno estudo de impacte ambiental. Esta
característica é única a nível nacional e europeu, pois o que
existe até agora de mais semelhante são as certificações de
agricultura biológica e de origem.
Verificou-se que a confiança nos produtos é importante para
os consumidores urbanos, mas não é necessário que essa
confiança seja criada através das suas visitas às explorações
agrícolas. A confiança foi inspirada pelo lojista, pela imagem
e pela informação fornecidas. A credibilidade do lojista é reforçada pelo seu contacto pessoal com a exploração agrícola.
Por outro lado, existirá sempre nas explorações agrícolas, de
qualquer dimensão, um desfasamento quantitativo entre a oferta turística e a oferta agro-alimentar. Numa situação de fidelização de consumidores, o consumo agro-alimentar destes
é sempre muito superior ao consumo turístico. Isto quer dizer
que o sistema originalmente idealizado pelo LandSTATE é
claramente insuficiente para viabilizar a actividade turística,
sendo necessário para esta a captação de turistas noutros
mercados.
A transposição dos resultados deste projecto para outras
áreas agrícolas que queiram comercializar exclusivamente a
sua própria produção será imediata. Para a expansão do sistema, torna-se necessário criar um sistema de controlo da produção noutros locais. Na sua essência, o sistema pode ser
transposto para qualquer produção agro-alimentar, em
particular no sector da carne.
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Ficha Técnica
Dados sobre o Projecto
Localização
Data de início
Data de conclusão
Duração total
Custo total
Contribuição LIFE

Quinta da França (concelho da Covilhã)
Telheiras (concelho de Lisboa)
01 de Janeiro de 1998
31 de Dezembro de 2000
36 meses
€ 597.245,99
€ 296.370,92

Instituto Superior Técnico
Gestor do projecto
José Joaquim Delgado Domingos
Responsável operacional
Tiago Domingos
Equipa
Ana Galvão
Carla Jorge
Gabriel Pita
Gonçalo Rosa
Pedro Morais
José Dionísio
Josefina Tomé
Marta Lopes
Miguel Águas
Nelson Silvestre
Oriana Rodrigues
Paula Maurício
Tânia Sousa
Zélia Fernandes
Terraprima, Sociedade Agrícola Lda.
Equipa
Francisco Amaro
Rosa Amaro
Carlos Tavares
Luís Silva
António Deus
Direcção Geral das Florestas
Equipa
Paulo Canaveira
Câmara Municipal de Lisboa
Equipa
Carla Madureira
Elizabete Andrade
Inês Santos
Câmara Municipal da Covilhã
Equipa
João Morgado
Liga para a Protecção da Natureza
Equipa
Aldina Franco
Jornal do Fundão
Equipa
José Ricardo Carvalheiro
Outros Colaboradores no Projecto
Cristina Peixoto; Henrique Silva; Isabel Rodrigues; Jorge Fernandes; Jorge Moreira; Marco Reis; Nuno Sarmento. Agroges – Sociedade de Estudos e Projectos; Belgados; Expedita – Arquitectura e Gestão de Sistemas
de Informação; Isto É, Comunicação Visual; TIE – Tecnologias de Integração Empresarial; Socio-Lógicas; Superlatinfo – Desenvolvimento e
Integração de Sistemas de Informação; Temperança – Multimédia e Informática.

Projecto financiado pelo
Programa Life da Comissão Europeia

LPN

Liga para a Protecção
da Natureza
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O 6º Programa de Acção Ambiental da União Europeia (2001 – 2010) refere que “A colaboração com o
mercado através dos interesses das empresas e
dos consumidores contribuirá para o estabelecimento de padrões de produção e de consumo mais
sustentáveis. As empresas não devem simplesmente ser penalizadas em caso de não-cumprimento, mas devem instaurar-se sistemas que premeiem
os bons desempenhos. Os consumidores têm necessidade de informações úteis para poderem escolher produtos respeitadores do ambiente, orientando, por conseguinte, o mercado. (...) As empresas devem ser encorajadas a inovar (...).”
O LandSTATE contribuiu activamente para dar uma
expressão prática a esta abordagem. A expansão
do sistema proposto é imediata e a sua transposição para outros produtos ou sistemas agrícolas é
igualmente muito simples de realizar.
O LandSTATE demonstrou que um comportamento
ambientalmente correcto das empresas é valorizada pelo consumidor de produtos alimentares. Demostrou igualmente a importância que os consumidores dão à transparência das empresas quanto
aos meios de produção utilizados na produção de
bens alimentares.

