
Bio-Região
Novo modelo de desenvolvimento local



Bio-Região

 Conceito de desenvolvimento sustentável, no respeito pelas pessoas, pelo 

território e pelo ambiente.

 Aliança entre agricultores, cidadãos, operadores turísticos, associações e o 

poder local, para a gestão sustentável dos recursos locais.

 Multifuncionalidade do território e suas particularidades.



Pretende-se:
• Produção e consumo de produtos biológicos;

• Promoção de estratégias de valorização do património natural, histórico e 
cultural;

• Promoção de atividades de agricultura social;

• Formação e aprendizagem contínua em agricultura biológica e 
desenvolvimento territorial integrado.

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO:

- Agrícola

- Ambiental

- Cultural

- Económico

- Social

SISTEMA ALIMENTAR SUSTENTÁVEL, SAUDÁVEL E DIVERSIFICADO



IN.N.E.R. – Rede Internacional de Bio-Regiões

 1º Bio- Região, foi criada em 2009 na Região da Campania (Itália) – Cilento

Em 2012 já participavam no Bio-Distretto Cilento:

30 Municípios

400 Explorações agrícolas

20 Restaurantes

10 Estabelecimentos turísticos

 A IN.N.E.R. foi constituída formalmente em 14 de dezembro de 2014, Roma –
Itália.

 Atualmente os países envolvidos no desenvolvimento das Bio-Regiões são:

Itália (cerca de 50), França, Áustria, Eslováquia, Suíça, Hungria, Albânia,   

Espanha e Portugal.



Portugal tem 4 Bio-Regiões



BIO-REGIÃO



CIMAT

“ O teto do mundo Português…

Um reino Maravilhoso”

Miguel Torga

• Faz fronteira com as CIM do Cávado, Ave, Douro e Terras de Trás-os-

Montes, a norte com Espanha (Ourense).

• Território de baixa densidade – 3,1 hectares por habitante



Porquê da adesão?

 Grande relevo, no panorama económico deste território, da atividade agrícola. 

 Parcelas de reduzida dimensão e de difícil mecanização.

 Estratégia da qualidade e distinção do produto – Agricultura biológica.

 Inspirados na 1º Bio-Região – Idanha-a-Nova.



Ver nas dificuldades, OPORTUNIDADES

 Recursos endógenos, alguns DOP, constituem fatores de diferenciação

 Forte aposta na atividade turística 

 Nova forma de ver a agricultura

 O consumidor tem o poder de decisão – Padrões de qualidade mais 

exigentes

 DIFERENCIAR - Criar identidade 



Bio região CIMAT – Ações 2019-2020

Eliminação da aplicação de Glifosato nos espaços públicos em todos os municípios da CIMAT

Espaço grátis no mercado municipal de Chaves para produtores em MPB da Bio- Região

Conversão para MPB do Parque Ambiental do Bucheiro em Ribeira de Pena

Conversão dos espaços agrícolas para MPB do Boticas Parque

Criação de um espaço para promoção / venda dos produtos do MPB – Coopbarroso

Projeto da Veiga - Montalegre

Criação de setor para os produtos certificados MPB na loja interativa de Turismo de Valpaços

Criar uma horta pedagógica BIO nos agrupamentos de escolas em Vila Pouca de Aguiar

Elaborar uma refeição mensal com ingredientes nos agrupamentos de escolas em V. P. Aguiar

Aquisição de Bio-Trituradores para a CIMAT



Monda Térmica:

Aplicação de micro-gotícolas de água em ebulição

Choque térmico rápido e a alta temperatura, que provoca a destruição das 

células vitais da planta.



Redução das emissões de 

Carbono

Bio-Trituradores

• 60% da Matéria Orgânica é composta por Carbono – 100 Ton M.O. = 60 Ton 

C.

Floresta, solo e água – SUMIDOUROS DE CARBONO



Obrigado 

pela atenção
Rui Lagoa


