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Destaque Sustentável,
Vimos do meio rural, vivemos no meio rural...mas temos hábitos de gentes urbanas. O que
consumimos compramos maioritariamente nas grandes superfícies, mesmo os produtos agrícolas.
Por vezes queremos comprar produtos nacionais mas é quase impossível.
Mas o Oeste é uma região rica, de grande potencial para a agricultura e, muito particularmente,
para a agricultura biológica. É preciso valorizar o empenho de alguns em cultivar produtos que
têm de tudo para ser bons. A melhor forma é mesmo comprando esses produtos sempre que
pudemos!

Iniciativas em notícia
A AGRICULTURA BIOLÓGICA NA REGIÃO OESTE—Oportunidades e Desafios
Por António Rodrigo Gomes, BioFrade

Festa da Matança do Porco 2015, na Casa do Oeste

Roteiro de Iniciativas
Data/
Local

Evento / entidade
organizadora

29 março
Lisboa
(Parque Flor.

Oficina de Ervas
Comestíveis — org. MPI
(Alexandra Azevedo)

Monsanto)
21 abril
Lisboa

“Fiscalidade Verde: a quem
serve?” - Espaço PANLisboa

24 -26 abril
(Cadaval)

CAÇAGRO - I Feira de Caça
e do Mundo Rural

28 abril
Cadaval

Dia do emprego e
oportunidade no Oeste—
Auditório dos Bombeiros

5 maio

Condomínio da Terra Espaço PANLisboa

26 maio

Cidadania Alimentar e
consumo responsável
Espaço PANLisboa

30 jun

Novas energias endógenasEspaço PANLisboa

A agricultura biológica no Oeste é uma realidade com mais de 20 anos, no entanto foi na última década que
teve um maior crescimento.
Todos os concelhos da região Oeste têm produtores agrícolas a praticar a agricultura biológica, em especial a
horticultura e fruticultura, mas também viticultura, apicultura e pecuária. Também temos algumas empresas
que transformam e vão criando novos produtos, tais como, pão, biscoitos, compotas, licores, vinho e muitos
outros.
Temos cada vez mais locais de venda, em mercados, em lojas e hipermercados. Algumas lojas já oferecem
refeições prontas. Os produtos da região chegam os locais de venda de todo o país e também já são
exportados.
A agricultura biológica tem grandes potencialidades na região Oeste, temos bom clima e solos, temos bons
profissionais e estamos próximos de um grande centro de consumo que é Lisboa.
Em especial nos hortofrutícolas, temos boas condições de produção durante todo o ano e assim podem ser
exportados, durante o Inverno e Primavera para o centro e norte da Europa.
Acho que a Região tem grandes desafios, pode aumentar exponencialmente a área de produção, criar muitos
postos de trabalho e fazer chegar os seus produtos a muitos mercados externos e também de criar novas
unidades de transformação e produzir novos produtos para abastecer o mercado nacional e estrangeiro. São
reconhecidos a grande qualidade dos nossos produtos, assim se juntarmos á qualidade, uma boa
apresentação, um preço competitivo e uma boa estratégia comercial, temos com certeza, um sucesso
garantido.

Algumas razões para preferir os Produtos Biológicos (Jean-Claude Rodet -fundador da Agrobio)
Valor nutritivo: os alimentos provenientes de Agricultura Biológica são cultivados em solos equilibrados,
sendo mais ricos em vitaminas, sais minerais, proteínas e glúcidos, proporcionando uma alimentação rica e
saudável.
Sabor: em solos regenerados e fertilizados com matéria orgânica, as plantas crescem saudáveis e desenvolvem
o seu verdadeiro aroma, a sua cor e sabor autênticos, permitindo-nos redescobrir o verdadeiro gosto dos
alimentos.
Saúde: Na agricultura biológica não são aplicados adubos químicos, nem se pulverizam as plantas com
pesticidas de síntese. Os estudos toxicológicos reconhecem a relação existente entre os pesticidas e certas
patologias, como o cancro, as alergias, a asma, entre outras.
Mundo rural: A Agricultura Biológica respeita o equilíbrio da natureza e contribui para um ambiente saudável.
O equilíbrio entre a agricultura e floresta, as rotações e consociações de culturas, permitem preservar um
espaço rural para nós, para os nossos filhos e netos.
Dignidade do agricultor: A Agricultura Biológica permite revitalizar os meios rurais e restituir ao agricultor a
dignidade e reconhecimento que lhe são merecidos, pelo seu papel de guardião da paisagem, dos
ecossistemas agrícolas e primeiro garante da saúde humana.

Curtas mas Verdes
Manual
de
Horticultura no
Modo de Produção
Biológico
Editor: Esc. Sup. Agr. de
Ponte de Lima/IPVC

Este Manual
procura tornar acessível a agricultores e a
técnicos informação, em particular nas áreas
da produção de plantas em viveiro, da
fertilidade do solo, compostagem e
fertilização, das tecnologias de produção, da
proteção fitossanitária e da tecnologia pós-

PDR2020 -Apoios à Agricultura Biológica
Portaria n.º 25/2015, de 9 de fevereiro - Podem candidatar
-se as pessoas que reúnam as seguintes condições:
a)Tenham submetido a notificação relativa à
agricultura biológica junto da entidade competente;
b)Candidatem uma superfície agrícola mínima elegível de
0,5 hectares, com exceção de culturas específicas,
nomeadamente aromáticas, condimentares e
medicinais, cuja área mínima elegível é de 0,3 hectares;
c) Submetam a subparcela ou subparcelas
agrícolas candidatas ao sistema de controlo por um
organismo de controlo e certificação reconhecido e
acreditado.

A AGROBIO –
Associação
Portuguesa de
Agricultura
Biológica
fundada em 1985, é uma
instituição pioneira que
protagoniza a divulgação da
Agricultura Biológica em
Portugal.
Contacto: www.agrobio.pt
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Oportunidades de emprego na área da Agricultura e Ambiente em 27/mar2015
Nº Oferta

Eng. do Ambiente (estágio IEFP) – Hidromaster, Lda. Coimbra (25/03/2015)
Técnico do Ambiente (M/F) , Magellan - Empresa de Trabalho

Localização

Habilitações

Coimbra

Licenciatura

Guarda

Temporário (23/03/2015)
Licenciatura em: Engenharia Biofísica / Ambiente / Florestal, Agronomia ou
Arq. Paisagista. (Estágio IEFP) _ Interaço Construções Metálicas Lda
015/COR/01115/ Comercial para setor Ambiental / Gestão de Resíduos - (m/f) Multipessoal
MD
(23/03/2015)
VHCREzoo_FF/2015

Nº 5, março 2015

Profissão (M/F) - Contacto

(Fonte: ofertas de emprego na internet)

Lisboa

Engenheiro Zootécnico (m/f) – Vertente Humana, empresa de ETT, referência Figueira da Foz
Tratorista para Propriedade em Gaeiras (oferta www.Indeed.pt 12/03/2015)

EO: 20150318_1 Engenharia Agronômica ou outra relacionada, para empresa de consultoria na
área dos projetos agrícolas e agro industriais ana.diogo@winresources.pt

Licenciatura

Licenciatura

Óbidos

Lisboa

Licenciatura

Assistente Comercial – Loja de Rega (Estágio Profissional) http://cudell.pt/

Porto
recursos-humanos (20/03/2015)
Operador de robots de ordenha—Exploração agrícola do Batel, Lda., 18-03Vila do Conde
2015)
Técnico Agrícola e Comercial (produtos fitofarmacêuticos), Amândio Machado
Vila Real
& C, Lda 13-03-2015 amandiomachado@mail.telepac.pt

Licenciatura

Oportunidades de Formação
Ecoaldeia de Janas— Quinta do Luzio, em Sintra cesa@ecoaldeiajanas.org
Workshop de Criação de Rainhas | 25 Abril | Sintra, 40€
Horticultura Biológica 3 módulos | 25/26 Abril + 23/24 Maio + 23/24 Junho | 9h30 - 18h,
Oficina de Cosmética Natural | 19 Abril | Sintra, 25€-30€,
Ciclo de Alimentação Criativa | 19Abril, 3,17,31 maio, 14,28 junho, 7 oficinas específicas,
preço 25€ cada oficina, descontos a partir de 3 oficinas
Centro Pedagógico do Jardim Zoológica— Lisboa
Workshop “Animadores de Educação Ambiental” 18 e 19 abril, 16 horas, preço 75€; estudantes e desempregados 65€.
Curso com acreditação “Educar para conservar, pela arte”, 10 a 12 de abril, 25horas
Workshop “2011-2020 – Biodiversidade - Educar para conservar”, data 15-17 maio, 20 horas, preço geral 75€;
estudantes e desempregados 65€;
Curso de Design em Permacultura, Palmela, 19 a 31 de julho; informações e inscrições: aortaprojecto@gmail.com;

Sites com interesse
http://paraonde.org - Voluntariado, Estágios, Work exchange em todo o mundo.
http://greensavers.sapo.pt - Portal e agregador de conteúdos relacionados com a sustentabilidade e o
desenvolvimento sustentável

