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Cultivar N.º 5 - Cadernos de Análise e Prospetiva 

 
 

O GPP apresenta a edição N.º 5 da CULTIVAR, uma publicação periódica de cadernos de análise e prospetiva 
com a responsabilidade editorial deste organismo.  

Este quinto número da publicação CULTIVAR tem como tema de fundo a “Economia da Água”, englobando 
a apresentação de diferentes perspetivas de análise no âmbito do tema da atividade económica relacionada 
com o aproveitamento deste recurso natural para a produção de bens e serviços, nomeadamente sobre 
Gestão da água e governança pelo Professor Francisco Nunes Correia, análise dos impactos territoriais e 
ambientais do Alqueva pelo Professor Ricardo Serralheiro e a perspetiva de gestão de uma exploração 
agrícola por João Coimbra.  

Esta edição conta com artigos de análise de diversos organismos e entidades para além do GPP, 
nomeadamente da APA, DGADR, DGPM, INIAV e FENAREG, contribuindo para a constituição de informação 
sistematizada relacionada com áreas nucleares no domínio da Agricultura e do Mar, suscetíveis de apoiar a 
definição de futuras estratégias de desenvolvimento e preparação de instrumentos de política pública. 

A CULTIVAR desenvolve-se a partir de três linhas de conteúdos: 

 Grandes tendências - estruturada em torno de um tema principal, integra artigos 

de análise redigidos por especialistas nessa matéria;  

 Observatório - pretende ser um espaço para disponibilizar e analisar um acervo de 

informação e dados estatísticos de reconhecido interesse; 

 Assuntos Bilaterais e Multilaterais - destina-se a apresentar e divulgar documentos 

de organizações, nacionais e internacionais. 

O GPP prossegue assim o objetivo de criar um espaço de debate e de análise sobre a evolução das políticas 
públicas no âmbito da Agricultura, Florestas, Desenvolvimento rural e do Mar e do seu contributo para o 
desenvolvimento económico, social e ambiental do país.   

A Edição n.º 5 da CULTIVAR encontra-se publicada em formato digital, para download, na página web do 
GPP: CULTIVAR – Edição N.º 5 | setembro 2016  
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