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Exercício Proposto

Quais as principais barreiras a um ecossistema português da Vinha e do Vinho mais ativo na adaptação climática?

Para ajudar a decompor e identificar as principais barreiras que o sector enfrenta na adaptação climática, propõe-se a ferramenta sistémica “Fishing for Barriers”.

Neste exercício o barco representa o objetivo principal de chegar a bom porto. Para o caso concreto, esse objetivo será  “Aumentar a resiliência do sector da Vinha e do Vinho às 

alterações climáticas”. No entanto poderá querer especificar um objetivo mais específico dentro deste. Se for o caso, escreva-o junto ao barco.

Depois temos o capitão, que controla a direção do barco e que representa o perfil do participante. Pedimos que identifique o seu perfil de stakeholder (a sua instituição) no ecossistema 

da Vinha e do Vinho, pois essa é a lente com que vai olhar para o problema.

Por último temos os peixes, que representam as principais barreiras a enfrentar e que são preenchidos da seguinte forma:

1. Problema: Identifique 2 ou 3 que dificultam o objetivo de aumentar a resiliência do sector da Vinha e do Vinho às alterações climáticas. Cada problema é escrito na cabeça do 

peixe. Um problema, por exemplo, poderá ser a difícil adoção de técnicas de adaptação climática por parte dos agricultores.  

2. Componentes: O problema geral é caracterizado por várias componentes, que devem ser identificadas para partir o problema em várias partes e assim facilitar a sua 

resolução. Em cada espinha, identifique essas componentes. Ajuda usar a questão “Porquê?”. Algumas componentes típicas dos problemas são: a cultura, quadro regulatório, 

recursos disponíveis, capacidade, flexibilidade, …

3. Causas: Identifique as principais causas que estão na origem dos problemas,

por componente. Por exemplo, em que é que a atual cultura vigente no sector 

contribui para o problema da difícil adoção de técnicas de adaptação climática 

pelos agricultores.
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Exercício Proposto – Tela 
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Principais Resultados

Participaram no exercício os elementos presentes em sala. Apesar de ter sido preparado o mesmo exercício em formato digital para quem se juntou ao evento pelos canais digitais, 

a adesão foi baixa e existiram algumas limitações no acesso ao MIRO board preparado, pelo que não existiu recolha de informação por esta via.

O exercício foi realizado individualmente ou em pequenos grupos, o que resultou numa grande diversidade de respostas, tendo estas sido categorizadas para facilitar a caracterização 

geral dos principais problemas identificados no sector e de acordo com o enquadramento providenciado pelo projeto MEDCLIV. 
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Respostas obtidas e caracterização dos perfis que participaram no exercício

Embora a maioria dos exercícios recolhidos não tivesse identificado o “capitão” solicitado no exercício, 

obteve-se a distribuição apresentada no gráfico 1.

A representatividade das empresas e associações é baixa mas expectável, já que estes perfis tiveram uma 

maior adesão online. Salienta-se também o facto de a audiência do evento de lançamento ter sido limitada 

por convite, fruto da necessidade de controlo do número de participantes (contexto pandémico). 

Empresa; 1

Ministério da 
Agricultura; 2

Interface de 
transferência de 
conhecimento; 1

CVR; 2
Associação; 1

Não identificado; 
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Perfis

12

27

Respostas recolhidas

Problemas Identificados
Gráfico 1 – Perfis que realizaram o exercício da sessão participativa



Principais Resultados

Categoria Inclui aspetos tais como:

Envelhecimento / Abandono Envelhecimento do sector (proprietários); Abandono/falta de atratividade das zonas rurais 

Investimento Incapacidade de gerar/alavancar recursos financeiros para o sector; baixa rentabilidade do sector

Associativismo / Colaboração / Sinergias Baixa capacidade do sector; ausência de interação e comunicação 

Experimentação Falta de oportunidade / incapacidade para a experimentação

Marketing / Promoção / Comunicação Ausência de modelos; modelos inadequados/ultrapassados

Mudança Resistência à mudança; mindset ultrapassado

Escala Baixa capacidade de escala do sector / dimensões diminutas (relacionado com parcelamento)

Tecnologia Dificuldade de acesso; elevados custos; não adoção

Conhecimento
Dificuldade de acesso; elevados custos; não adoção; falta de sensibilização para os problemas
Exclui a falta de produção de mais conhecimento

PPP Políticas, Programas e Planos inexistentes / inadequados

Financiamento Inadequação; dificuldade de acesso; burocracia

Formação / Treino Falta de formação; formação inadequada

Apoio à decisão Falta de aconselhamento técnico / profissionalização da gestão

Outro Não enquadráveis nos anteriores

Categorização dos problemas

Após a análise dos problemas identificados e a sua definição em termos de componentes envolvidas e causas específicas, definiram-se as seguintes categorias:

Tabela 1 – Categorias usadas para a classificação dos problemas identificados no exercício da sessão participativa



Principais Resultados

Categorização dos problemas (cont.)

As categorias foram atribuídas a todas as entradas inseridas na base de dados recolhidos e que correspondem ao conjunto “Problema – Componente – Causa”, alcançando-se um total 

de 92 entradas.

A distribuição das categorias permitiu verificar que as categorias mais significativas são “Conhecimento” seguido de “Formação / Treino” e “Investimento” com respetivamente 16%, 

13% e 11%. Para além deste “TOP 3” que representa 40% do total de entradas da base de dados, é possível ainda identificar um segundo conjunto de problemáticas relativamente 

expressivas como “Associativismo / Colaboração / Sinergias”(10%), “Envelhecimento / Abandono” (8%) e “Financiamento” (8%).

Gráfico 2 – Representatividade das categorias de problemas identificadas

Como a categoria “Conhecimento” abrangesse um leque variado de aspetos e sendo este 

uma das características que o projeto MEDCLIV mais salienta nos seus objetivos, importou 

também detalhar o que estaria incluído nesta grande categoria. Assim definiram-se 

subcategorias para voltar a avaliar as 15 entradas relacionadas com conhecimento: 1) 

Comunicação / Partilha / Acesso; 2) Awareness; 3) Transferência para a prática. 

Os resultados (gráfico 3) mostraram uma evidente preocupação com a necessidade de 

aumentar/melhorar a comunicação, partilha e acesso do Conhecimento aos agentes do 

sector. 

Gráfico 3 – Representatividade das subcategorias dentro da problemática “Conhecimento”
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Principais Resultados

Por último, e face à riqueza de alguns dos aspetos referidos no exercício, transcrevem-se alguns comentários/constatações deixados nas folhas de exercício e que podem para ganhar 

algumas clarividência sobre alguns dos principais desafios referidos. 
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“Promover a sustentabilidade 

económica pode ajudar a atingir a 

sustentabilidade total”

“Desmistificação económica do custo vs 

produção do impacto de planos de 

sustentabilidade”

“Os instrumentos de apoio 

têm muitas condicionantes 

burocráticas”

“Cansaço 
da 
burocracia”

“Inexistência de uma rede estruturada 

de investigação e experimentação e 

divulgação aos viticultores”

Acesso ao Financiamento
Pensamento Estratégico

Conhecimento

Pontos de Alavancagem



Conclusões

O projeto MEDCLIV tem como principal objetivo apoiar o desenvolvimento do ecossistema nacional da vinha e do vinho para a adaptação às Alterações Climáticas, respondendo aos 

desafios de  forma concertada, colaborativa e através de uma abordagem sistémica e de soluções conjuntas com todos os agentes.

8

Este objetivo requer um esforço na disseminação do conhecimento, mas os resultados obtidos neste exercício mostram também que, para além da disseminação do conhecimento, é 

ainda necessário trabalhar na questão da consciencialização e reconhecimento do problema das alterações climáticas e dos impactos que estas acarretam, já que fatores como uma 

população envelhecida e a falta de formação de uma larga fatia dos agentes condiciona a tomada de decisão para o curto prazo e a gestão da vinha e do vinho numa base diária, em 

detrimento de uma abordagem mais estratégica e de longo prazo no que concerne à adaptação climática e subsequentes desafios. 

Talvez também por este motivo, aquando da identificação dos principais problemas do sector, poucos problemas ambientais foram referidos. De facto, excluindo duas entradas 

referentes à disponibilidade de água e necessidade de armazenamento e outro relativo a uma visão global e de longo prazo para as Alterações Climáticas, as restantes incidiram sobre 

questões/problemáticas não ambientais, mas de características intrínsecas à organização e gestão do sector, tal como se pôde observar no gráfico 1. 

A possibilidade de se desenvolver um exercício participativo neste tipo de evento foi relevante, mas identificam-se alguns aspetos de melhoria, nomeadamente a melhor preparação e 

adequação das ferramentas digitais numa altura em que, dadas as limitações, a comunicação e participação seguirá este formato. 

Para o futuro estão planeados os eventos locais do MEDCLIV que pretendem chegar aos restantes perfis do sistema vitivinícola, menos presentes no evento de lançamento. Toda a 

informação sobre o projeto e a agenda de eventos pode ser consultada através dos canais online: website, Facebook, grupo Português. 

Para qualquer outra informação, a equipa encontra-se disponível através do e-mail: filipacarlos@fct.unl.pt. 

https://sites.fct.unl.pt/medcliv/
https://www.facebook.com/MEDCLIV/
https://www.facebook.com/groups/790557308348775
mailto:filipacarlos@fct.unl.pt

