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Os sistemas de suporte da Vida do nosso planeta encontram-se num ponto de 

declínio crítico. É necessário agir colectivamente e de forma articulada, para ter um 

impacto rápido e eficaz. Evitar o colapso da civilização e a extinção de grande parte 
do mundo natural é neste momento a agenda.

O Encontro pelas Florestas é um espaço de convergência onde serão aplicadas 
tecnologias sociais, com a orientação de formadores profissionais, que facilitem

 a criação de sinergias, e onde todos se sintam parte de uma nova cultura 
uma cultura regenerativa.

A Reflorestar Portugal® apela a todos que acreditam no poder colectivo 
da mudança, que venham ao 2º Encontro pelas Florestas.

ENCONTRO PELAS FLORESTAS
13-15 de Setembro

Herdade do Freixo do Meio
Montemor-o-Novo 

 Portugal



 

A Reflorestar Portugal® tem como missão potenciar a capacidade colectiva 
humana de cooperar para a regeneração do planeta Terra e da Humanidade. 

Cuidar das Florestas é cuidar das pessoas. 

O Encontro Pelas Florestas é uma iniciativa da Reflorestar Portugal®

para fortalecer a rede de regeneração humana e ecológica e viabilizar 
a sustentabilidade dos ecossistemas Portugueses. 

Para superar os problemas sociais e ecológicos actuais é fomentada uma cultura 
regenerativa e colaborativa em diversas áreas de abordagem. 

Da vitalidade dos solos, à qualidade da água e preservação da biodiversidade, 
urgem ações concretas e transdisciplinares para dar resposta à crise climática. 

O Encontro Pelas Florestas é um evento colectivo e de networking 

ao estilo “mãos à obra”. 



OBJECTIVOS
 
1

Conectar e criar rede entre agentes de mudança em Portugal 
no contexto das florestas

2
Aumentar a consciência individual e colectiva sobre a situação actual 

e traçar linhas de resposta aos desafios actuais 

3
Fomentar a colaboração e a criação de sinergias

4 
Encorajar projectos e ações com objectivos comuns 

na reflorestação de Portugal 
.

 



METODOLOGIAS

DRAGON DREAMING

OPEN SPACE TECHNOLOGY  

WAY OF COUNCIL

TECNOLOGIAS SOCIAIS   



QUEM VEM
Todos os interessados em colaborar para a regeneração das florestas 

e comunidades rurais portuguesas e ibéricas. 
Cidadãos de todas as idades, comunidades, técnicos, 

agricultores, empresas, proprietários de terrenos.

QUANDO É
13,14 e 15 de Setembro

ONDE DECORRE 

A Herdade do Freixo do Meio, é uma exploracao familiar no Alentejo, 
em Montemor-o-Novo, integralmente em produção biológica desde 2001. 

Possui área de camping, refeitório, dormitório, diversas salas, 
e implementações que os participantes irão visitar.

  



A Herdade Freixo do Meio desenvolve 
uma actividade de promoção da vida no campo.

Aqui pratica-se agricultura sustentável, 
sempre em respeito pelos recursos e ciclos naturais. 





O 1º Encontro pelas Florestas foi em setembro de 2017 com a participação
 de cerca de 75 intervenientes. Criou-se um sentido de pertença e comunidade 

em colaboração entre os diferentes indivíduos, projectos e regiões do país.

Daqui resultou a Rede de Parceiros, nomeadamente coordenadores de projectos 
e de associações na área da regeneração agrícola, florestal e ambiental,

permacultores, jovens rurais e formadores com quem a Reflorestar Portugal® 

tem vindo a desenvolver suas acções.



Luis Pinto


Luis Pinto
Formulário de Inscrição: tiny.cc/EncontroPelasFlorestas �



Ciência que fornece os princípios ecológicos 
básicos para o estudo e tratamento 
de ecossistemas tanto produtivos quanto 
preservadores dos recursos naturais, 

e que sejam socialmente justos 
e economicamente viáveis, proporcionando 

assim, um agroecossistema sustentável. 

Cultivo e uso de árvores e arbustos 
em sistemas agrícolas que busca interações 
positivas entre seus componentes, 

visando obter uma produção ecologicamente 
diversificada e socialmente produtiva. 

Parcerias de compromisso mútuo entre 

o agricultor e uma comunidade de apoiantes 

que fornecem uma ligação directa entre 
a produção e o consumo de alimentos. 

Uma metodologia para desenvolver projetos 
criativos, colaborativos e sustentáveis com 
um envolvimento democrático 

dos participantes.

Economia Circular é um conceito estratégico que 
assenta na redução, reutilização, recuperação 
e reciclagem de materiais e energia. 

Substituindo o conceito de fim-de-vida da economia 
linear, por novos fluxos circulares de reutilização, 
restauração e  renovação, num processo integrado.

GLOSSÁRIO

 OPEN SPACE TECHNOLOGY
Processo que reune pessoas numa 
conferência, retiro ou encontro. 
Os participantes são convidados a gerar 
a agenda do encontro assim como participar 

liderando pequenos grupos de discussão 
durante o período desses encontros. 

Planeamento e execução de ocupações 
humanas sustentáveis, unindo práticas 
ancestrais aos modernos conhecimentos 
de várias áreas, principalmente, de ciências 
agrárias, engenharias, arquitetura e ciências 
sociais, todas abordadas sob a ótica 
da ecologia.

Conjunto de processos ou metodologias 
transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas 

na interacção com a população e apropriadas 
por ela, que representam soluções para 
inclusão social e melhoria das condições 
de vida.

 
Processo criativo que visa gerar e fomentar 
diálogos entre indivíduos, que cria uma rede 
viva de diálogo colaborativo que acede 
e aproveita a inteligência colectiva para 
responder questões de grande relevância 
para organizações e comunidades.

 AGROECOLOGIA

 AGROFLORESTA

 CSA

 DRAGON DREAMING

 ECONOMIA CIRCULAR

 PERMACULTURA

  TECNOLOGIAS SOCIAS

 WORLD CAFÉ



RESERVA O TEU LUGAR 
EM EVENTBRITE!

reflorestar-portugal.com


