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Carta Aberta à Ministra da Agricultura
Este é um momento difícil, com consequências económicas e sociais que se
arrastarão no tempo, muito para além da pandemia COVID-19. Nestes
momentos importa analisar processos e medidas, refletir sobre percursos,
ponderar, a partir do melhor conhecimento disponível no momento, sobre as
decisões adequadas que importa tomar. O sector agrícola, no seu todo, está a
ser fortemente prejudicado com a pandemia do COVID-19 e, nesse sentido, foi
enviada uma "Carta Aberta à Ministra da Agricultura". Esta Carta Aberta (que
pode consultar aqui) tem como subscritores a Associação Almargem,
Associação das Terras e das Gentes da Dieta Mediterrânica, o Movimento Slow
Food do Algarve, o Movimento Glocal Faro e vários agricultores.

Apoie a
Almargem
Regularize as
suas quotas ou
torne-se sócio.
Saiba como aqui.

Natureza Digital
Como não podemos ir até à Natureza, tanto quanto gostaríamos, a Almargem traz a Natureza até si
através de várias iniciativas! Clique nas imagens para saber mais.
Via Algarviana Digital

Centro Ambiental de Loulé

Sons na sua janela

Manifesto por uma recuperação económica justa e
sustentável em Portugal
No momento em que decorrem as discussões sobre o relançamento da economia pós COVID-19, a
Almargem uniu-se a outras 93 organizações e individualidades em torno de uma visão coletiva
sobre uma recuperação económica, que coloca no centro das preocupações uma sociedade mais
justa e mais eficiente no consumo de recursos.
As medidas económicas a tomar neste período que se avizinha devem ser justas e sustentáveis e
baseadas no Pacto Ecológico Europeu (PEE), no Acordo de Paris, nos objetivos de proteção da
biodiversidade e nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs), com vista a uma
sociedade e economia mais resilientes e inclusivas no futuro.
Leia o manifesto na íntegra aqui.

