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“Reconversão para o Modo de Produção Biológico. Oportu-
nidades e Desafios” foi o tema em foco no 3º Meeting de 
Agricultura Biológica que juntou no Palácio dos Marqueses 
da Praia e Monforte, no dia 14 de Dezembro, alguns produ-
tores da região que operam exclusivamente em biológico e 
que partilharam as suas experiências e práticas culturais. A 
iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Loures, em 
parceria com a Agrobio – Associação Portuguesa de Agricul-
tura Biológica, surge no âmbito «da promoção do desenvol-
vimento rural preconizada pelo Município de Loures» e tem 
como objectivo «reflectir e discutir sobre as oportunidades e 
desafios da reconversão para o modo de produção biológi-
co, bem como partilhar boas práticas com produtores locais 
e com diferentes entidades interessadas, considerando o en-

O 3º Meeting de Agricultura Biológica reuniu produtores da região para partilharem as suas experiências.
Uma iniciativa da Câmara Municipal de Loures, em parceria com a Agrobio, que promoveu a reflexão

sobre a reconversão para este modo de produção.
Ana Gomes Oliveira

ENCONTRO EM LOURES DEBATE
RECONVERSÃO PARA

A PRODUÇÃO BIOLÓGICA

quadramento da política europeia e nacional para o sector».
Os trabalhos arrancaram dando voz aos produtores presen-
tes, que apresentaram os seus projectos agrícolas e partilha-
ram algumas preocupações. 

Quinta da Junqueira (Freixial, Bucelas) – 
Ervas aromáticas, hortícolas e fruta
«Eu e a minha mulher temos uma pequena quinta, somos mi-
cro produtores e inicialmente nem tínhamos ideia de comer-
cializar. Apesar de em 2016 termos aceite o desafio lançado 
pela Câmara de Loures de, juntamente com outros produto-
res, começarmos a vender cabazes, o nosso foco inicial foi o 
de aliar a dimensão agrícola da quinta com a dimensão turísti-
ca. Desde o início que produzimos em biológico. Não é a nos-
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sa actividade principal, temos outras profissões, mas sempre 
quisemos produzir. Queremos oferecer aos turistas refeições 
da gastronomia portuguesa numa espécie de “da horta para 
a mesa”. É um conceito que queremos continuar a apostar», 
Vítor Ferreira.

Firmino Jesus (Bairro do Tazim, São Julião do Tojal) – 
Hortícolas e fruta
«Comecei a fazer agricultura em 2008. Neste momento tenho 
uma área de 2,3 ha com aposta nos hortícolas. Faço parte da 
iniciativa municipal “Prove Loures”, entregando cabazes três 
vezes por semana e escoando para revenda. Gostava de am-
pliar a área de exploração, mas nesta zona é difícil porque 
não há espaços disponíveis», Firmino Jesus.

Fábio Pessoa (Ribas de Cima, Fanhões) – Hortícolas 
«Comecei em agricultura biológica há cerca de seis meses por-
que tinha uma pequena horta para consumo doméstico. Fui 
vendendo aos poucos através do “passa a palavra” e já tenho 
clientes fixos semanalmente. Só iniciei o processo de conver-

são em 2020 e já tenho o certificado. Ainda é um negócio pe-
queno, tenho meio hectare, mas muito caminho pela frente», 
Fábio Pessoa.

Biogrape (Vila de Rei, Bucelas) – Viticultura e olival
«Integro a equipa da Biogrape e somos produtores de vinho 
em modo de produção biológico. Aliás, somos os primeiros 
a ter no mercado um vinho DOC de Bucelas biológico. O 
projecto começou há cerca de sete anos. Lançámos o vinho 
em 2019 e esgotou em semanas. A aposta no biológico fazia 
todo o sentido porque ainda não havia ninguém a produzir 
vinho de Bucelas  deste modo. O projecto começou com duas 
famílias amigas. Participámos numa das formações da Agro-
bio e pedimos aconselhamento à associação. Além da vinha 
de seis hectares, temos dois hectares de olival com azeitona 
galega, também com certificação, e uma pequena floresta. 
Em 2022 contamos começar a vender na nossa loja online e 
esperamos dentro de dois a três anos que a nossa produção 
seja de 25 mil garrafas. A maior dificuldade tem a ver com o 
posicionamento dos vinhos de Bucelas, que sempre estiveram 
no patamar de preço baixo. Custa-nos imenso ver vinhas a ser 
arrancadas. E por isso penso que o grande desafio de Bucelas 
é criar valor», Paulo Alves.

Projectos com potencial para o biológico
Alface do Campo (A-dos-Cãos, Loures) – Horticultura
«Tirei um curso técnico de produção agrária e estou a seguir, 
juntamente com o meu irmão, o negócio de família do meu 
pai e dos meus avós. Temos a nossa produção certificada em 
produção integrada, temos Global GAP e neste momento 
estou a tentar produzir com o mínimo de químicos. Vende-
mos directamente às superfícies e a alguns produtores que 
fazem o mercado no MARL. Temos cerca de 15 ha de ar livre 
e 2 ha em estufa. No futuro, queremos aliar a produção in-
tegrada e a biológica. O mais problemático são os mercados 
não acompanharem os custos de produção», Pedro Manes-
cas. 

Viveiros Ana Dias (Lousa) – Hortícolas
«Somos agricultores em estufa de produtos hortícolas e aro-
máticas. Com a pandemia, o negócio veio por aí abaixo e 
estamos a pensar em produzir em biológico para tentar dar 
a volta de alguma forma. Temos um hectare em produção», 
Ana Dias. 
A sessão contou também com a presença de diversos es-
pecialistas e entidades oficiais, como a Direcção Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), a Agrobio, 
a Agro-Sanus, a Rede Rural Nacional, a Associação para o 
Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia Loures (A2S), 
a Inova, o Mercado Abastecedor da Região de Lisboa e a 
Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Em-
presas.
O director regional da DRAPLVT, José Lacerda Fonseca, encer-
rou este encontro reforçando a ideia da necessidade de parti-
lhar as boas práticas e da importância de trabalhar em rede. 


