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O objectivo é alcançar níveis mais elevados 
de organização e criação de redes, e 
desenvolver um sector agrícola mais 
saudável, mais produtivo e harmonioso na 
Europa a longo prazo.

A alimentação e as paisagens da Europa 
são fortemente influenciadas pela forma 
como os agricultores e gestores do espaço 
rural se organizam e pela sua capacidade 
de articular o trabalho individual e colectivo.
O BOND contribuirá para desencadear, 
fortalecer e organizar o grande potencial 
de acção colectiva e de criação de redes 
de indivíduos, grupos e entidades de 
agricultores e gestores do espaço rural, 
com vista a criar organizações fortes, 
dinâmicas e eficazes.

As principais actividades do projecto 
incluem:
• Visitas de estudo a seis países da UE para  
 aprender através de casos de sucesso locais;
• Um repositório on-line de estudos de caso  
 e histórias de sucesso;
• Um fórum onde irão reunir-se os participantes 

 europeus do projecto para partilhar 
 experiências de acção colectiva e criar uma 
 rede de colaboração para o futuro;
• Sessões de formação de formadores para  
 desenvolver organizações mais fortes;
• Dez workshops temáticos nacionais para  
 desenvolver a cooperação e a criação de  
 redes;
• Quatro mesas redondas políticas regionais,  
 que reunirão agricultores, gestores do  
 espaço rural e decisores políticos;
• Acordos entre agricultores e decisores  
 políticos para acções específicas que  
 apoiem o trabalho colaborativo;
• Um Fórum de Jovens para desenvolver um  
 roteiro para o futuro com recomendações  
 para os decisores políticos.

O BOND produzirá um filme ilustrando a 
relação dos agricultores com a natureza 
e a sua importância para as sociedades 
humanas em geral. Fornecerá ferramentas, 
aprendizagens, métodos e redes para 
reforçar a acção colectiva e construir pontes 
colaborativas entre 34 países da Europa.

UM PROJECTO HORIZONTE 2020 FINANCIADO PELA UNIÃO EUROPEIA E 
LIDERADO PELA UNIVERSIDADE DE COVENTRY, DO REINO UNIDO, COM 16 
PARCEIROS DE 12 PAÍSES EUROPEUS. Mapa da Europa
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