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PRODUTORES BIOLÓGICOS 
TEM DE ESTAR À FRENTE 

DOS CONVENCIONAIS 
Esta foi uma das conclusões das IV Jornadas de Agricultura Biológica da Naturalfa, que decorreram na Lipor, 

em Baguim do Monte, e contaram com a participação de mais de 100 profissionais do sector. 

A Naturalfa organizou as IV Jornadas de Agricultura Bioló-
gica, que decorreram na Lipor, em Baguim do Monte, no dia 
12 de Novembro, com o objectivo principal de dinamizar o 
sector e proporcionar a todos os players envolvidos um dia de 
partilha de conhecimentos e experiências, assim como a troca 
de contactos e de novas visões sobre os produtos biológicos. 
As jornadas contaram com a participação de mais de 100 
profissionais ligados ao sector, com diversos oradores e mo-
deradores especialistas em assuntos relacionados com a Agri-
cultura Biológica e ainda com a intervenção na sessão de 
encerramento do director regional adjunto de Agricultura e 
Pescas do Norte, Rui Martins. 

Os temas abordados foram diversificados, tais como, pro-
dução biológica para a restauração, alimentação infantil e 
cosmética biológica. Houve ainda lugar à partilha de expe-
riências com dois jovens a contarem quais os desafios que 
encontraram quando começaram a produzir segundo este 
modo de produção. 

No momento mais institucional falou-se das Bio-Regiões e da  

Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica. O novo re-

gulamento da Agricultura Biológica e o esclarecimento sobre 
como certificar produtos biológicos processados, foram de 
especial relevância, pois permitiram ajudar a esclarecer dúvi-
das de alguns dos presentes. 

As principais conclusões destas jornadas foram apresentadas 
por Liliana Perestrelo, gerente da Naturalfa, que enumerou 
os seguintes pontos: 

• A Agricultura Biológica é sem dúvida um grande desafio, 
quer no que respeita a conhecimentos científicos, quer de 
reinvenção pessoal para quem envereda por este caminho. 
A Agricultura Biológica pode ter muitos nichos de mercado e 
em cada um deles, por norma, o consumidor prefere os pro-
dutos biológicos aos produtos convencionais. 
Os produtores biológicos têm de ser multifacetados e têm de 
estar "à frente" dos produtores convencionais para consegui-
rem acrescentar ainda mais valor aos seus produtos. Desta 
forma estarão seguramente vendidos, mesmo antes da pro-
dução. 
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• As novas gerações e as famílias com filhos pequenos são os 

novos consumidores de produtos biológicos, porque são pes-

soas mais informadas e mais preocupadas com os impactos 

do que ingerimos e aplicamos no nosso corpo. 

• As atenções estão voltadas para a Agricultura Biológica e 

as políticas estratégicas incorporam de uma forma geral os 

princípios da Agricultura Biológica, por isso, produzir em Agri-

cultura Biológica, para além de ser uma via sustentável para 

o meio ambiente, será também uma via sustentável economi-

camente, não só porque o sector de produtos biológicos está 

a crescer, mas também porque os apoios comunitários serão 

cada vez maiores neste sector. 

• O sector da Agricultura Biológica está cada vez mais dinâ-

mico e a criação de Comunidades ou Bio-Regiões são estraté-

gicas para, de uma forma integrada e conjunta, promover os 

conceitos e os princípios da Agricultura Biológica em todas as 

suas vertentes. 

• Com o aumento da procura de produtos biológicos, é fun-

damental aumentar a garantia da confiança dos consumido-

res e tornar as regras de comercialização de produtos biológi-

cos mais claras, mas também mais facilitadoras, sem descurar 

o rigor e a credibilidade. É expectável que tal aconteça com a 

aplicação do novo Regulamento da Agricultura Biológica (Re-

gulamento N.2  848/2018). 

• A Agricultura Biológica pode ser seriamente ameaçada se 

não for implementada de uma forma integrada, tendo em 

consideração todas as variáveis, incluindo os factores de pro-

dução utilizados.» 

• Os cosméticos ditos biológicos ou naturais, por não reque-

rerem certificação obrigatória podem ser enganadores e in-

duzir o Consumidor em erro, motivo pelo qual é fundamental 

que os mesmos sejam certificados por um Organismo de Cer-

tificação externo e independente. 

• O tema dos plásticos, por ser o principal material utilizado 

no embalamento de produtos biológicos, é um assunto pro-

blemático também para a Agricultura Biológica, no entanto, 

a informação científica e disponível ainda não é suficiente 

para percebermos os impactos reais da utilização dos plásti-

cos ou as alternativas seguras que possam vir a ser soluções 

para o futuro. • 
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LIPOR PREPARA CONFERÊNCIA SOBRE O SOLO 

A Lipor, entidade responsável pela gestão, valorização 

e tratamento dos resíduos urbanos do Grande Porto, 

vai realizar no próximo ano «uma grande conferência» 

para discutir a questão do solo. «Preocupa-nos muito 

o que se passa com o solo e por isso vamos realizar este 

encontro. Devemos preservá-lo e, sendo alvo de ataques 

diários, queremos dar este contributo reunindo numa 

sessão de trabalho vários especialistas e parceiros», adi-

antou Fernando Leite, administrador delegado da Lipor. 

Também para o ano, acrescentou o mesmo responsável, 

a Lipor espera poder apresentar novidades na sua acti-

vidade dirigida ao sector agrícola. «Sempre tivemos uma 

costela muito forte no domínio de produtos para a agri-

cultura. Hoje temos uma gama de produtos muito boa, 

o Nutrimais, e temos uma área de inovação que tem 

estado a trabalhar muito bem no sentido de, a partir 

desse produto, começarmos a desenvolver substratos 

com o objectivo de se criar mais valor num sector funda-

mental do País, que é o da agricultura. Para o ano já deve 

haver novidades.» 


