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Com formação em áreas diferentes – ambiente e recursos ru-
rais, área animal e área vegetal –, a agricultura biológica foi a 
única hipótese que fazia sentido para os três sócios da Biodi-
versus, «pela forma como vemos a área envolvente e as nos-
sas próprias vidas, por todos os motivos inerentes à questão 
do ambiente», explica Lia Ferreira, sócia-fundadora, que na 
altura também tinha feito algumas formações em agricultura 
biológica. Para essa «vontade» contribuiu igualmente o local 
onde instalaram a área de cultivo, uma quinta que estava 
abandonada, sem qualquer tipo de uso agrícola já há algum 
tempo, numa zona «isolada» junto a Ponte de Lima. 
Nessa quinta, contam actualmente com 7.000 m2 de área co-
berta e cultivam uma área ao ar livre que varia de ano para 
ano, rondando os três, quatro hectares. Embora exista mais 
área disponível, «ao ar livre não conseguimos cultivar grandes 
áreas, principalmente na altura do Inverno». 

Três antigos estudantes da Escola Superior Agrária de Ponte de Lima decidiram avançar juntos para um projecto agrícola.
A Biodiversus começou a operar e a produzir em modo de produção biológico em 2006.

Carlos Afonso

Complementar a oferta
Sedeada no Lugar da Granja, em Arcozelo, a Biodiversus – 
Agricultura Biológica, Lda. tem nove funcionários, incluindo 
os três sócios, e trabalha directamente com o consumidor fi-
nal, seja com cabazes entregues ao domicílio, seja em merca-
dos de produtos biológicos. Um dos mercados em que parti-
cipam, em Braga, é promovido pela associação de produtores 
“Minhorigem – Associação Agro-ecológica Minho”, da qual 
são membros. 
A zona de distribuição é ampla: estende-se entre Ponte de 
Lima e Vila Nova de Gaia, abrangendo Viana do Castelo, Es-
posende, Póvoa, Porto, Braga e Gaia. A divulgação da oferta 
tem estado assente sobretudo nas redes sociais – Facebook e 
Instagram – e em algo que se tem revelado muito importan-
te: o “passa a palavra”. 
Cultivam sobretudo hortícolas, mas também alguns frutos – 
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como maçã, mirtilo, melancia, meloa. Adquirem ainda pro-
dução a outros agricultores certificados, situados o mais pró-
ximo possível, com alguns deles a escoar quase a produção 
toda para a Biodiversus. 
«Não temos capacidade produtiva suficiente, feliz ou infeliz-
mente, para as necessidades. Portanto, temos de completar 
com a oferta de colegas. E como trabalhamos directamente 
com o consumidor final na entrega em casa, precisamos de 
ter uma gama bem alargada, para as pessoas não terem de 
estar a comprar-nos umas coisas e depois terem de ir ao su-
permercado comprar as outras», refere Lia Ferreira. «Comple-
mentamos a nossa oferta com uma série de outros hortícolas 
que não produzimos, mas também com outros produtos, no-
meadamente frutas.» 

Aumento da procura
A Biodiversus disponibiliza cabazes pré-definidos ou enco-
menda à lista – em que o cliente escolhe tudo o que pretende 
–, com a maioria dos clientes a optar por esta última. Enquan-
to os cabazes é algo muito mais fácil de preparar, a encomen-
da à lista é «mais complicado de gerir», mas «temos vindo 
a constatar ao longo dos anos que é uma modalidade que 
funciona muito melhor: assim o cliente leva aquilo que quer, 
que precisa, ao gosto dele, e funciona». 
Lia Ferreira aponta um aumento da procura de produtos bio-
lógicos, por três vertentes: pessoas que têm problemas de 

saúde e procuram este tipo de produtos; recém-pais, «que 
até não consomem produtos biológicos, mas, porque têm os 
filhos pela primeira vez, querem dar-lhes uma alimentação 
mais cuidada»; pessoas que começam a comprar biológico 
«um pouco por moda». A carteira de clientes da Biodiversus 
também inclui, desde o início, «aqueles que compram produ-
tos biológicos porque realmente acreditam num todo: nas 
vantagens que têm para a saúde, mas também por causa da 
questão ambiental e porque procuram fazer o seu papel na 
sustentabilidade do planeta». 
Os vários anos de actividade da empresa ensinaram que há 
alguma redução nas compras quando a economia está mais 
retraída. Durante a pandemia, tiveram clientes que acabaram 
por alargar o âmbito das compras – para evitarem sair da ha-
bitação ou porque passou a haver mais consumo em casa – e, 
em menor número, alguns clientes que se viram forçados a 
reduzir os gastos. Actualmente, na Biodiversus não sentem 
que exista qualquer retracção da procura. 

Principais dificuldades: clima e mão-de-obra
Uma das principais dificuldades que enfrentam reside nos 
condicionamentos que o clima provoca na actividade. Como 
o solo da quinta é muito argiloso e fica completamente alaga-
do com a chuva, no Inverno acabam por quase só conseguir 
produzir dentro da estufa, que é uma área «muito pequena». 
Além dos extremos de temperatura registados na zona, vão 
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sentindo o efeito das alterações climáticas, com culturas a 
produzir fora de época: «nunca sabemos muito bem o que é 
que vai dar, porque tem-se vindo a notar, de ano para ano, 
uma alteração no clima muito grande». A nível de pragas e 
doenças, «felizmente não temos grande complicação», verifi-
cando-se sobretudo a incidência de caracóis e lesmas, mas Lia 
Ferreira sublinha que as alterações climáticas e a instabilidade 
do tempo trazem mais risco de problemas fitossanitários. 
Contudo, «o grande problema é arranjar mão-de-obra para 
a agricultura». «As pessoas não querem trabalhar na agri-
cultura. Não tem nada a ver com salários. Neste momento, 
nem é só na agricultura. Toda a gente se queixa de que não 
consegue arranjar mão-de-obra para lado nenhum. Mas na 
agricultura sempre foi muito complicado, porque, para os 
jovens, acaba por ser um bocadinho uma actividade “pouco 
fixe”. Se oferecermos um salário exactamente igual ao salário 
que oferece um supermercado, mais depressa eles vão para 
o supermercado do que vêm para a agricultura. A agricultura 
não é vista com muito bons olhos em termos de profissão», 
comenta Lia Ferreira. 
«Normalmente, temos dificuldade em arranjar mão-de-obra, 
principalmente mão-de-obra jovem. Porque as pessoas que 
ainda se vai conseguindo arranjar – e é cada vez mais difícil – 
são as que sempre trabalharam, desde cedo, no campo. Que 
é uma geração que, neste momento, tem 50, 60 anos.» E nem 
no âmbito dos alunos da Escola Agrária, por exemplo através 

de estágios, encontram solução, como realça a sócia da Biodi-
versus: «nem por aí conseguimos ir buscar mão-de-obra, nem 
jovem nem qualificada». 

Atingir objectivos
Na altura em que iniciaram a actividade, seriam praticamen-
te os únicos a fazer agricultura bológica na zona envolvente. 
Tirando o boom momentâneo dos frutos vermelhos e dos co-
gumelos, em que muitos projectos acabaram depois por de-
saparecer, com o passar dos anos houve algum aumento do 
número de pessoas a cultivar em modo de produção biológi-
co na zona, mas talvez não tão grande «como noutras zonas 
do País», o que Lia Ferreira justifica pelas dificuldades decor-
rentes de as áreas serem geralmente pequenas no Minho. 
O aumento da capacidade de produção própria é um dos ob-
jectivos da empresa, tanto ao ar livre como em área coberta. 
No caso desta última, o facto de estarem num terreno arren-
dado torna difícil avançarem nesse sentido, pelo que esse pas-
so estará dependente de «primeiro termos a certeza de que 
podemos fazer o investimento sem correr riscos de, de hoje 
para amanhã, termos de sair». 
Os três sócios da Biodiversus fazem um balanço «muito posi-
tivo» do projecto, embora reconheçam que têm «enfrentado 
muitas dificuldades». «Temos tido várias condicionantes. Mas, 
passados estes anos todos, termos chegado onde chegámos, 
sempre de uma forma muito sustentável, sem dar passos 
maiores do que as pernas... Foi um percurso percorrido len-
tamente, mas de uma forma muito positiva. Fomos aumen-
tando a mão-de-obra com o passar do tempo, devagarinho, 
porque infelizmente a agricultura não é uma área extrema-
mente rentável. Nem o nosso objectivo é esse. Não estamos 
aqui para ser ricos, estamos aqui para ter uma vida que nos 
permita viver felizes e satisfeitos e com saúde e sem ter gran-
des chatices de estar em ambientes fechados e em escritórios, 
porque nenhum de nós queria isso. Dentro de tudo o que de 
menos bom tem acontecido, achamos que tem corrido muito 
bem. E, aos bocadinhos, estamos a atingir todos os nossos 
objectivos», conclui Lia Ferreira. 


