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O VI Congresso Internacional de Agroecolo-
gia realiza-se 10 anos após o início desta atividade 
científica e pretende-se que represente um ponto de 
viragem. Sendo importante a inovação tecnológica 
para a produção de alimentos, o centro das atenção 
deverão ser as pessoas, as comunidades e as insti-
tuições que, em conjunto, podem contribuir para a 
criação imediata de novos sistemas agroalimentares: 
as mudanças sociais são mais espontâneas do que 
as tecnológicas e as decisões políticas são cada vez 
mais urgentes. Não podemos continuar a esperar por 
mudanças tecnológicas salvadoras: é urgente tomar 
decisões sociais, introduzir mudanças institucionais 
e políticas para solucionar problemas económicos, 
sociais e ambientais.

O VI Congresso Internacional de Agroecologia é uma 
chamada a investigadores, movimentos sociais, em-
presas, pessoas e comunidades, para que partilhem os 
processos de inovação social, política e institucional 
em que estão envolvidos. Estes processos inovado-
res contribuem para a construção de novos sistemas 
agroalimentares que respondem adequadamente aos 
problemas incontornáveis das alterações climáticas e 
da fome.

Que é? A criação de novos espaços onde con-
sumidores e produtores trocam produtos e ser-
viços e modificam a cadeia agroalimentar, fazen-
do-a mais curta e menos demandante de recursos 
energéticos, embora mais exigente em tempo para 
a organização e para tomada de decisão. Produzir 
e consumir alimentos não são processos isolados 
e desconectados, assim como a distribuição de ali-
mentos e seu custo ambiental. Analisar o sistema 
agroalimentar como uma entidade complexa re-
quer novas ferramentas para a sua avaliação que ul-
trapassam o monismo monetário e que permitam 
relacionar a dependência da economia da biosfera 
e sua relação com o tecido social.

Quem participa? Entidades de pesquisa e 
outras que promovam, praticam ou investigam as 
novas formas de troca de produtos e serviços, com 
especial ênfase nas novas formas de avaliar o fun-
cionamento do sistema agroalimentar através de 
ferramentas biofísica e indicadores de sustentabili-
dade nas práticas públicas e coletivas no consumo 
responsável de alimentos.

Como participar? Fazendo parte do Con-
gresso, enviando texto relatando sua investigação 
ou experiência.

Com que objetivo? Visibilizar e quantificar os 
diferentes impactos (sociais, econômicos e ambien-
tais) que os distintos modelos de troca de produtos 
e serviços, especialmente aqueles que impulsionam 
o desenvolvimento com a integração do meio rural 
e das comunidades locais em novas cadeias agroali-
mentares com base em estratégias agroecológicas.

Palavras-chave. Novos mercados; metabolis-
mo social; bioeconomia; alimentos quilométricos.

Quem coordena?  David P. Neria. Universidad 
de León.
Contato da Coordenação do GT:
dpern@unileon.es


