
Isabel Mourão
José Pedro Araújo

Tendências da Investigação em Agricultura Biológica

IV Sessão Pública da ENAB - PA 
Observatório Nacional da Produção Biológica

19 novembro 2021
Escola Superior Agrária/IPVC, Ponte de Lima



Sumário

1. Os desafios atuais dos sistemas alimentares

2. Principais intervenientes da ciência e investigação na Europa

3. Orientações atuais da investigação e inovação em agricultura biológica

4. Investigação e inovação em horticultura biológica - Exemplos

5. Investigação e inovação em pecuária biológica - Exemplos

6. I&I AB em Portugal

7. Conclusões

Tendências da Investigação em Agricultura Biológica



1. Os desafios atuais dos sistemas alimentares

• O setor agrícola no Mundo continua a exercer pressões significativas 

sobre o clima e a degradação dos recursos naturais, como a 

biodiversidade, o ar, a água e o solo.

• Já não se trata de uma “Agricultura sustentável” mas de uma

“Agricultura sustentável dentro dos limites da Terra”

• Para tornar o sistema agroalimentar mais resistente é inevitável uma 

mudança radical na produção e no consumo de alimentos, incluindo na 

Europa. 



A ligação/interação entre:

biodiversidade
alimentação saudável

crise climática

está hoje no centro das atenções em todo o Mundo 

e é essencial encontrar um compromisso entre os três!

• A agricultura é responsável por ≈ 40% da superfície da terra e por mais de 70% do uso 

de água doce, tornando-a altamente dependente da biodiversidade e dos serviços de 

ecossistema.

• As emissões associadas às atividades de pré e pós-produção no sistema agroalimentar 

global são estimadas em 21-37% do total de emissões antrópicas líquidas de GEE (IPCC, 

2019), tornando-o um componente essencial na mitigação e adaptação às alterações 

climáticas.

• Por outro lado, os sistemas agroalimentares são muito vulneráveis aos impactos das AC.



2. Principais intervenientes da ciência e investigação

na Europa



Instituições Europeias

• Instituto de Investigação de Agricultura Biológica (FiBL - Research Institute of

Organic Agriculture), que inclui cinco institutos nacionais: FiBL Suíça (1973), FiBL

Alemanha (2001), FiBL Áustria (2004), OEMKI-Hungria (2011), FiBL França (2017) e

o FiBL Europa, Bruxelas (2017).

• Centro Internacional de Investigação em Sistemas Alimentares Biológicos (ICROFS -

International Centre for Research in Organic Food Systems), Universidade de Aarhus,

Dinamarca (1996)



Plataforma e parceria

• A TP Organics - Plataforma de Tecnologia Europeia para a Agricultura e Alimentos

Biológicos e Agroecologia, reconhecida pela Comissão Europeia, desenvolve agendas e

roteiros de I&I em agricultura biológica na UE, identifica as necessidades de

investigação do setor biológico e agroecológico, e transmite as prioridades de

investigação aos agentes políticos e as aos seus membros.

• A EIP-AGRI - Parceria Europeia de Inovação para a Produtividade e Sustentabilidade

Agrícola, reúne as partes relevantes da UE, a nível nacional e regional, e racionaliza,

simplifica e coordena os instrumentos e as iniciativas financeiras existentes,

no sentido de promover uma agricultura e silvicultura competitivas e sustentáveis.

Analisa e recomenda soluções inovadoras, através de Grupos Operacionais e

organização de 43 grupos focais desde 2013, tendo sido o “Focus Group - Organic

Farming” o primeiro grupo focal (EIP-AGRI, 2013).



Instituições de Ensino Superior na Europa com cursos de mestrados em

agricultura biológica e respetiva investigação e inovação (I&I) - Exemplos

• Aarhus Univ. na Dinamarca; - Wageningen Univ. na Holanda;

• Univ. of Kassel/Faculty of Organic Agricultural Sciences na Alemanha;

• Scotland's Rural College; - Univ. of Glasgow no Reino Unido;

• Universidades de Espanha: Autónoma de Madrid, Barcelona, Córdoba,

Internacional de Andalucía e Pablo de Olavide;

• Univ. of Hohenheim na Alemanha: MSc Organic Agriculture and Food

Systems (EUR-Organic), em consórcio com a Univ. of Natural Resources and

Life Sciences, Áustria, a Warsaw Univ. of Life Sciences, Polónia, o ISARA-

Lyon, França e a Aarhus University, Dinamarca.

• Em Portugal o primeiro curso de Mestrado em AB, decorreu em 2005/06 e

foi promovido pela Rede de Universidades Portuguesas de Ensino Agrário,

Univ. Évora, ISA/UL e UTAD, mas foi descontinuado e atualmente estão em

funcionamento os cursos de Mestrado em AB na ESA/IPVC, desde 2008/09

(14ª edição em 21/22) e na ESA/IPCoimbra, desde 2009/10.



3. Orientações atuais da investigação e inovação 

em agricultura biológica



3. Orientações atuais da investigação e inovação em agricultura biológica

• As três áreas consideradas no Programa de Trabalho 2018-2020 da EU e que se

mantêm na atual estratégia, incluem:

- construir um futuro de baixo carbono e resiliente ao clima;

- associar ganhos económicos e ambientais - a economia circular;

- digitalizar e transformar a indústria e serviços europeus.

• A atual estratégia ‘Do prado ao prato’ para uma alimentação sustentável

(From farm to fork), componente essencial do Pacto Ecológico Europeu para

2021-2027, tem como meta:

“… transformar o setor agroalimentar e chegar a um sistema

alimentar neutro em carbono, circular, resiliente e eficiente em

termos de recursos, restaurando a biodiversidade e promovendo

a sustentabilidade e dietas saudáveis para os cidadãos.”



Esta estratégia ‘Do prado ao prato’, que  inclui o objetivo de se atingir pelo menos 

25% das terras agrícolas da UE com AB até 2030, e o apelo para uma ‘mudança 

para dietas saudáveis e sustentáveis’, só se poderá alcançar com um esforço 

conjunto de todos os intervenientes do sistema alimentar:

agricultores, agroindústria, fatores de produção, mercado e consumidores.



Resolução do Parlamento Europeu, de 20 de outubro de 2021, sobre a
Estratégia do Prado ao Prato, para um sistema alimentar justo, saudável e respeitador do
ambiente (EU, 2021).

Ponto 30 – “Congratula-se com o facto de a Comissão reconhecer a agricultura biológica
como um dos principais elementos na via da UE rumo a sistemas alimentares mais
sustentáveis e com a ambição de aumentar as terras agrícolas da UE destinadas à
agricultura biológica até 2030; sublinha que a maioria dos Estados-Membros já adotou
objetivos para aumentar a superfície agrícola destinada à produção biológica; aguarda com
expectativa a análise do setor biológico na avaliação de impacto global da estratégia e
salienta a importância do plano de ação europeu para a AB e para aumentar a aceitação da
AB; sublinha que o desenvolvimento e o crescimento do setor da agricultura biológica deve
ser acompanhado com desenvolvimentos na cadeia de abastecimento, baseados nas
necessidades do mercado, e de medidas que estimulem uma maior procura de alimentos
biológicos e que garantam a confiança dos consumidores, a par de contratos públicos,
incentivos fiscais e um vasto leque de medidas de promoção, investigação, inovação,
formação e transferência de conhecimentos científicos, que, no seu conjunto,
contribuiriam para a estabilidade do mercado dos produtos biológicos e para uma
remuneração justa dos agricultores;”



• 3. Orientações atuais da investigação e inovação em agricultura biológica

• É considerado essencial o desenvolvimento de uma rede europeia de serviços de

aconselhamento em AB, integrados nos sistemas nacionais ou regionais de

conhecimento e inovação agrícola, complementada com a partilha de conhecimento

online, e informação com suporte digital (ex. a plataforma desenvolvida pelo FiBL:

https://organic-farmknowledge.org/, e na Califórnia, EUA, pelo OFRF: https://canvas.instructure.com/courses/1286132).

• No âmbito do Horizonte Europa - programa-quadro de I&I da UE, para 2021-27,

a TP Organics identificou 4 vertentes para o setor agroalimentar:

- adaptar e mitigar os efeitos das alterações climáticas;

- capacitar os intervenientes do sistema alimentar, em particular dos produtores, para

adotar culturas e práticas agroecológicas que garantam a preservação da

biodiversidade, com especial relevância para a biodiversidade do solo;

- aumentar a procura de dietas saudáveis, nutritivas e sustentáveis;

- melhorar o conhecimento do consumidor sobre dietas mais diversificadas e

saudáveis, que contribuam para um estilo de vida mais saudável.

https://organic-farmknowledge.org/
https://canvas.instructure.com/courses/1286132


A TP Organics propôs 14 temas de I&I no âmbito dos 

Programas de Trabalho do Horizonte Europa

2021-2022

• 1: Cenários socioeconómicos e análise de mercado para 25% de terras agrícolas em PB

• 2: Favorecer a investigação em melhoramento de plantas para a AB - novas espécies e cvs.

• 3: Fortalecimento do conhecimento sobre AB e sistemas de inovação

• 4: Soluções digitais para melhorar a certificação da AB

2023-2024

• 5: Proteção das plantas em AB

• 6: Abordagens da produção biológica animal para uma produção sustentável

• 7: Aquacultura biológica

• 8: Gerir os problemas de contaminação em produtos biológicos



A TP Organics propôs 14 temas de I&I no âmbito dos 

Programas de Trabalho do Horizonte Europa

2025-2027

•  9: Aumento da circularidade da produção biológica

• 10: Alimentos biológicos seguros e sustentáveis

• 11: Melhoramento animal direcionado para a longevidade, robustez e produção 
multifuncional

• 12: Implementação do novo sistema de comércio de produtos biológicos

• 13: Dietas com alimentos biológicos sustentáveis e saudáveis

• 14: Observatório do Mercado Europeu para Alimentos e Agricultura Biológica

(acompanhamento de Cenários socioeconómicos e análise de mercado para 25% de terras em AB)



4. Investigação e inovação em horticultura biológica

Exemplos



4. Investigação e inovação em horticultura biológica

Objetivos gerais

• estabilidade da produtividade, através da resiliência das culturas hortícolas

biológicas ao ar livre e em estufa, contra as plantas infestantes, pragas, doenças e

stresses abióticos, e incluem:

- a diversificação de espécies/cultivares e de sistemas de cultivo adaptados

localmente;

- a biodiversidade funcional;

- a otimização da gestão da fertilidade do solo.

• melhorar a qualidade dos produtos e providenciar importantes serviços de

ecossistema, como a preservação da biodiversidade e da qualidade do solo.

• combinar a disponibilidade de nutrientes com as necessidades da cultura e

melhorar a eficiência do uso de nutrientes.



Novas espécies e cultivares

• Investigação em novas espécies e cv. para a AB, de modo a alcançar a

disponibilidade de 100% de sementes biológicas de cv. adaptadas até 2036, para

todas as culturas e em todos os Estados-Membros, incluindo cvs. com um elevado

nível de diversidade genética e fenotípica e cvs. regionais, desenvolvidas para a AB.

• Melhoramento de plantas para a AB com o objetivo de estabilizar as produtividades,

através da resistência/tolerância a pragas, doenças, infestantes e stresses

abióticos, incluindo resiliência climática (calor, frio, seca, inundações, temporais,

salinidade) e eficiência na absorção de nutrientes em condições de baixa

disponibilidade.

• As cvs. devem ser criadas e/ou testadas em diferentes rotações de cultura e

sistemas de cultivo, bem como sob diferentes condições climáticas, geográficas e

de solo.



Gestão das culturas

• Sistemas mistos de culturas hortícolas e árvores de fruto na região

Mediterrânica (França), com potenciais benefícios na fertilidade do solo,

biodiversidade e viabilidade económica.

• Estudos de implementação de culturas de cobertura e dos métodos de finalização,

por incorporação de adubo verde no solo ou por técnicas de plantação direta

após prensagem com rolo compactador, com impactos ao nível das condições

físicas do solo, das comunidades de artrópodes, da incidência de infestantes, doenças

e pragas e da produtividade das culturas hortícolas seguintes; potencial de

sumidouro de carbono no solo e mitigação das emissões de GEE.

Culturas protegidas

• Desenvolvimento de estufas bioclimáticas para a produção de culturas hortícolas

biológicas na época de inverno, que combina a redução das necessidades de

energia, a produção eficiente de energia, maximização do isolamento sem reduzir a

radiação necessária para as culturas e otimização do controlo de temperatura e

humidade.



Fertilização das culturas

• Produção e utilização de compostados de alta qualidade para a produção

hortícola, também como estímulo à substituição de fertilizantes minerais de síntese

em agricultura convencional, para a mitigação das alterações climáticas, por meio da

melhoria do sequestro de carbono no solo e na promoção da economia circular com

aproveitamento de resíduos locais (subprodutos da atividade agroalimentar).

• Desenvolvimento de métodos para estimar com maior precisão os nutrientes

disponíveis a partir de fertilizantes orgânicos para a conceção de programas de

fertilização orgânica, principalmente de N, e de uma ferramenta de cálculo, a nível de

rotação de culturas hortícolas em PB.

• Utilização de fertilizantes líquidos para fertirrigação em culturas protegidas

• Utilização de bioestimulantes de processos naturais das plantas, que aumentam a

absorção de nutrientes, a eficiência do uso de nutrientes, a tolerância à

falta de água e a qualidade das culturas. Podem ser substâncias orgânicas

(substâncias húmicas, hidrolisados de proteínas e extratos de algas marinhas) e

microrganismos (fungos micorrízicos, bactérias fixadoras de azoto, entre outros).



Proteção fitossanitária

• Novas ferramentas e tecnologias de proteção fitossanitária biológica contra

pragas e doenças endémicas, emergentes ou invasivas e melhor compreensão das

interações planta-patógeno-microbioma (ex. o melhoramento de populações de

microbiomas e de cvs., que aumentam a resistência ao stresse biótico e abiótico);

ferramentas de apoio à decisão para a gestão de doenças fúngicas; proteção

fitossanitária biológica através da biodiversidade funcional e do controlo

biológico.

• Investigar a utilização de aditivos biológicos específicos, como compostados,

bioestimulantes, agentes de proteção fitossanitária e repelentes biológicos,

para aumentar a utilização de nutrientes e a resiliência contra stresses bióticos e

abióticos das culturas em diferentes condições edafoclimáticas.

• A polinização em culturas hortícolas protegidas é um problema. Estuda-se por ex. a

largada de sirfídeos em locais onde já estão naturalmente presentes (Espanha), como

complemento ou alternativa aos polinizadores de himenópteros e métodos de

polinização mecânica.



Gestão da rega

• A falta de água é um problema crescente nas regiões Mediterrânicas, sendo essencial

estudar estratégias de otimização de rega através de sistemas de gestão de rega

eficientes, com base em modelos de inteligência artificial e previsão, como a rega de

precisão que quantifica as exigências em água e, ainda aplicativos móveis que

formulam planos de rega personalizados.

Gestão das infestantes

• Estudam-se os métodos possíveis em AB: diferentes coberturas no solo de plástico

e de materiais biodegradáveis, utilização de herbicidas biológicos, solarização

com biofumigação (compostado, culturas de cobertura, estrume e outros materiais

como bagaços), eliminação mecânica com máquinas adaptadas, utilização de

robótica computadorizada na gestão de infestantes em culturas plantadas em

linha.



5. Investigação e inovação em pecuária biológica

Exemplos



Abordagens da produção animal biológica para uma produção sustentável

• Adoção de uma abordagem sistémica para ciclos fechados de nutrientes,

autossuficiência na produção de alimentos e redução da utilização de alimentos

concentrados.

• Sistemas de produção que contribuam para uma redução das emissões de GEE.

• Alimentação dos animais privilegiando as forragens e pastagens biodiversas

ricas em leguminosas.

• Uso de medicamentos fitoterápicos, antiparasitários e correção de desequilíbrios

nutricionais.



Abordagens da produção animal biológica para uma produção sustentável

• Recurso a raças bovinas, ovinas, caprinas, aves de capoeira e suínas mais resistentes

e com maior longevidade produtiva.

• Uso das tecnologias de agricultura e pecuária de precisão e automação.

• Maior consciência do produtor e do consumidor, na relação entre padrões de

qualidade e sistemas de produção.

• Melhoramento da qualidade dos produtos de origem animal (carne, leite, mel e

derivados).



Melhoramento animal direcionado para a longevidade, rusticidade e produção

multifuncional

• Avaliação das características funcionais e genéticas de raças autóctones.

• Estabelecimento de programas de melhoramento animal para bovinos, ovinos

e caprinos e aves (leite e carne ou ovos e carne) e suínos.

• Diminuição da consanguinidade nos efetivos animais.

• Desenvolvimento de tecnologias de precisão para avaliar e melhorar a saúde e o

bem-estar de ruminantes e monogástricos.



Melhoramento animal direcionado para a longevidade, robustez e produção

multifuncional

• Uso de raças de bovinos, ovinos, caprinos, aves e suínos, com maior longevidade

produtiva e com menores emissões de GEE, que valorizem as forragens e

pastagens e produzam produtos de elevada qualidade.

• Silvospastorícia em zonas de montanha e montados.

Outros

• Apicultura: Prevenção e controlo da vespa velutina.



Aquacultura biológica

• Aquacultura biológica pode desempenhar um papel fundamental, face à

crescente procura.

• Necessárias estratégias para aumentar as alternativas sustentáveis à farinha e ao

óleo de peixe, sem utilização de ingredientes de rações de origem

marinha ou que competem com a nutrição humana.

• Examinar e ultrapassar os constrangimentos atuais da aquacultura biológica.



6. I&I em Portugal

No Relatório do Observatório Nacional da Produção Biológica, 2018 - Anexo III, 

encontra-se a lista de projetos, eventos técnico-científicos, teses, artigos e publicações em AB



A - REDE RURAL NACIONAL - Grupos Operacionais - Exemplos

• Biofortificação de tomate para processamento industrial e em modo de produção 

biológico

• Produção de Coelhos Biológicos

• GMOVEL – Controlo de infestantes com Galinhas na linha de Vinha, Pomares e 

entrelinhas das culturas hortícolas e produção de ovos e carne.

• EspumaBio - Experimentação da produção de Espumante Biológico com menos de 50% 

da dose autorizada de SO2.

• ConVIGNA Consociação de milho com feijão-frade como uma técnica sustentável de 

adaptação da produção deste cereal às alterações climáticas em Portugal

• Valor Jarmelista valorização territorial pela preservação da identidade e genética da 

raça Jarmelista.



B - Projetos de Investigação/Experimentação/Demonstração em Produção Biológica

• Em 1991, a DRAP Algarve foi pioneira em programas de investigação e

demonstração. Tem desenvolvido investigação, em parceria com a Univ. do Algarve,

nas áreas da fruticultura, em particular, os citrinos e na horticultura forçada.

No “site” da DRAP Algarve, em Mediateca (Publicações)/Agricultura Biológica,

encontram-se diversas publicações no âmbito dos projetos em AB.

• Na DRAP Centro, desenvolveram-se ensaios com variedades regionais de macieira e

de castanheiro conduzidas em MPB; olival biológico, tecnologias adotadas na

produção de arroz biológico.

• INIAV - projetos de I&DT - Controlo biológico de pragas em culturas protegidas e

castanheiro; biofungicida para o controlo de patogenias na pós-colheita de peras;

uso de óleos essenciais encapsulados para proteção de cereais e leguminosas

armazenados; promoção e valorização económica de variedades tradicionais de

arroz; tomate de industria; biofertilizantes fixadores de azoto para culturas de

gramíneas.



Ensaio de Citrinos em produção biológica vs produção 

convencional

Equipa técnica: António Marreiros, José Tomás, Eugénia Neto e 

Celestino Soares

Objetivo: demonstrar a viabilidade técnica da produção 

biológica de citrinos, comparando com a produção conv. 

Avalia-se: fertilidade do solo, produtividade, calibre dos frutos, 

características físico-químicas e organoléticas dos frutos e 

monitorização das pragas e doenças.

• Data de início de instalação: 04/06/2014, em 2 parcelas.

• Variedades: Laranjeira Lane Late e Tangerineira Ortanique.

• Área: 4320 m2; Porta-enxerto: Citranjeira Carrizo; 

Compasso: 6 m x 4 m.

Centro de Experimentação Horto – Frutícola do Patacão

Divisão de Agricultura, Estudos e Programação, DRAP Algarve



B - PROJETOS em Agricultura Biológica – outras instituições - Exemplos

• Proj. Agro 463- Segurança e qualidade em produtos do Olival 

ESA-IPCB (Coord.), INIAP, APPIZÊZERE, BIORRAIA, APABI 

• Proj. Agro 747 - Fertilização das culturas em agricultura biológica e avaliação do 

processo pós-colheita. ESA/IPVC (Coord), UPorto, UAlg, UTAD, DRAEDM, e Naturcoop. 

• Proj. PRODER AROMA4SAFE - Produção de Stevia rebaudiana Bertoni, em substituição 

do açúcar e o Tomilho bela-luz (Thymus mastichina L.) em substituição do sal. 

CERCICA (Coord.), Consulai e IICT, Instituto de Investigação Científica Tropical

• “Biologic@ - Uma perspectiva bioeconómica do Futuro” - Interreg III C Sul.

Câmara da Póvoa de Lanhoso - Nova estratégia de desenvolvimento rural, suportada 

no desenvolvimento da AB e outras atividades económicas.

• Horta à Porta- Hortas Biológicas da Região do Porto - Lipor

• ECONewFARMERS - Building a future for new farmers in ecological farming through

vocational training (formação vocacional). IP Viseu (Coord) + 6 países Europeus

• Pontes entre agricultura familiar e agricultura biológica - PROJ/CI&DETS/CGD/0006. 

IP Viseu (Coord), FCUP, FCUL, ADDPLAP, EOSA.



C – Eventos técnico-científicos em Portugal

• Encontro de Investigadores, Técnicos Agrícolas, Produtores e Consumidores -

Alimentação Biológica – O Homem e a Terra Algarvia. Escola Superior de Tecnologia, 

Univ. do Algarve, Faro, Dezembro de 1997.

• Promovidos pela Associação Portuguesa de Horticultura (APH)

I Colóquio Nacional de Horticultura Biológica, maio de 2003, Coimbra; II abril de 

2007, Lisboa; III e I Colóquio Nacional de Pecuária Biológica (APH e APEZ) setembro 

2011, Braga; IV março 2016, Faro; V em 2022.

• Internacional - IHC2010 I Organic Horticulture Symposium - Productivity and

sustainability, inserido no 28th International Horticultural Congress (28thIHC), da 

ISHS – Sociedade Int. de Ciência Hortícola , 2010, Lisboa.

• Promovidos pela INTERBIO – Associação interprofissional para a agricultura biológica:

- I Congresso Nacional da Agricultura Biológica, Junho 2006, Alenquer; II Junho de 

2008, Torres Vedras; III novembro 2010, Braga. 



D – Teses de doutoramento e mestrado – Exemplos

Tese Doutoramento - ESA/IPVC, UTAD

Rui M. M. Pinto. 2016. Carbon and nitrogen management for the sustainability of organic

horticulture. Tese de Doutoramento em Ciências Químicas e Biológicas, UTAD. 

Teses de mestrado em Agricultura Biológica – ESA/IP Viana do Castelo

Já foram finalizadas 72 teses do MAB, nas áreas da Produção Animal, Horticultura, 

Fruticultura, Viticultura, Fertilização, Proteção das Culturas, Economia e Mercado, Impacto 

Ambiental e Agricultura Social.

(Repositório Científico do IPVC - ESA - Dissertações de mestrado, http://repositorio.ipvc.pt/)

http://repositorio.ipvc.pt/handle/20.500.11960/2357


Diversas teses

foram premiadas

MAB - ESA/IPVC



D - Teses de mestrado em Agricultura Biológica – ESA/IP Viana do Castelo - Exemplos

• José Monteiro. 2011. Influência do fosfato de gafsa, da correcção orgânica e da reacção do solo, 

na produtividade da alface e da couve repolho no MPB.

• Miguel Oliveira. 2012. Estudo da implementação do sistema HACCP em secagem de plantas 

aromáticas e medicinais no MPB. 

• Alexandre Barata. 2013. Estudo das caraterísticas da carcaça de bovinos em MPB no Alentejo.

• Custódio Oliveira. 2013. Proposta de desenvolvimento de uma estratégia territorial biológico: o 

caso do bio-distretto e sua aplicação em Portugal.

• Maria de Lurdes da Silva . 2014. Horta do Saber: projeto estratégico de sustentabilidade de 

famílias carenciadas, no Centro Comunitário de Prado, Braga.

• Tiago Barbosa. 2015. Cartografia de áreas high nature value farmland (HNVF): propostas e 

processos de integração do MPB.



D - Teses de mestrado em Agricultura Biológica – ESA/IP Viana do Castelo - Exemplos

• Sandra Carvalho. 2015. Efeito da correção orgânica e da fertirrigação na cultura da hortelã-
pimenta (Mentha x piperita) no MPB.

• Eva Garcia 2015. Variabilidade genética e fenotípica de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, 

agente causal do cancro da actinídea, na região do Entre Douro e Minho.

• Francisco Manuel Garcia Beleza Vaz. 2018.  Reação hospedeira de cultivares de porta-enxerto de 

tomateiro ao nemátode-das-galhas-radiculares Meloidogyne incognita. 

• Sara Filipa Silva Cardoso. 2020. Influência da dieta no crescimento e composição química de larvas 

de insectos coleoptera (Tenebrio molitor e Zophobas morio). 

• Amaro Pereira de Amorim. 2021. Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) no 

Minho: bioecologia da praga, parasitoides nativos e controlo biológico com Torymus sinensis

Kamijo (Hymenoptera: Torymidae). 

• Pedro Gomes. 2021. Identificação do consumo de alimentos biológicos e a sua relação com a 

qualidade de vida.



D - Teses de mestrado em Agricultura Biológica – ESA/IP Coimbra - Exemplos

• Carla Neves. 2016. Controlo de infestantes na cultura de milho biológico na ESA/IPC.
• Bernardo Santos. 2019. Controlo biológico do Panonychus ulmi (Koch) com recurso ao 

biopesticida “TecBom”.
• João Pedro Pinto. 2019. A urina de vaca como fertilizante foliar na produção de batata (Solanum

tuberosum L.) em Agricultura Biológica.
• Edite Maria Luis. 2019. Avaliação do efeito das práticas de controlo de infestantes nas 

características físico-químicas do solo em Horticultura Biológica.
• João Gonçalves. 2019. Investimento de Jovens Agricultores em Agricultura Biológica.
• Warley Santos. 2019. Utilização de nemátodes entomopatogénicos para o controlo biológico de 

pragas agrícolas.
• João Salgueiro. 2017. Ensaio de adaptação e preparação do solo para instalação de um pomar em 

MPB.
• Teresa Costa. 2017. Potencial biocida de extratos e óleos essenciais de plantas para Erwinia

amylovora.



E – Publicações em Agricultura Biológica - Exemplos

Livros 

• Rodrigues JR (coord). 2004. Os ácaros fitoseídeos na limitação natural do aranhiço-vermelho 

em fruteiras e vinha. Projecto AGRO 317, ESA/IPVC. (online)

• Mourão, I.M. (coord). 2007. Manual de Horticultura no Modo de Produção Biológico. 

Projecto AGRO 747, Escola Superior Agrária de Ponte de Lima. (online)

• Torres L. (coord) 2010. Amigos Desconhecidos do Agricultor - Insectos, Ácaros e Aranhas. 

EDIBIO Lda.

• Ferreira, J. (coord). 2012. As Bases da Agricultura Biológica. Tomo I - Produção Vegetal. 2ª 

ed., EDIBIO Lda.

• Mourão IM, Brito LM (coord), 2013. Horticultura Social e Terapêutica - Hortas Urbanas e 

Atividades com Plantas no MPB, Publindústria/Engebook.

• Mourão IM, Brito MM. 2015. Uma Horta em Casa - Como cultivar plantas hortícolas, 

aromáticas e flores comestíveis, à janela, na varanda ou no terraço, em modo de produção 

biológico. Arteplural Edições.



E – Publicações em Agricultura Biológica - Exemplos

Livros 

• Brito LM. 2017. Compostagem, fertilização do solo e substratos. Publindústria, Edições 

Técnicas, Engebook, Porto.

• Valério E, Figueiredo E, Godinho MC, Alexandre P, Santos J. 2019. Guia prático: Para 

(re)conhecer pragas e meios de proteção. AGROi9 Fruticultura e Horticultura, COTHN, 

ESA/IPS, ISA/UL. (online)

• Costa CA, Guiné RPF, Costa DVTA, Correia HE, Nave A. 2019. Pest Control in Organic Farming. 

In: Chandran S, Unni MR, Sabu T. (Eds), Organic Farming: Global Perspectives and Methods, 

Duxford, UK: Woodhead Publishing, pp. 41-90. (cap.)

• Costa CA, Parente C, Aguiar Ana, Guiné RPF, Costa D, Correia HE, Correia P, Chaves C. 2020. 

Pontes entre Agricultura familiar e agricultura biológica. Guarda, Portugal: Centro de 

Estudos Ibéricos, Âncora Editora. 

• Brito MM, Mourão IM. 2020. Caderno da Horta Biológica na Escola – Cascais Ed. EMAC -

Empresa Municipal de Ambiente de Cascais. (online) 

• Ferreira J, Cunha-Queda AC, Hickel D, Marques G, Mourão IM, Brito LM. 2021. Boas práticas 

agrícolas para o solo e para o clima. Quântica Editora, Agrobook.



E – Publicações em Agricultura Biológica - Exemplos

Até hoje, foram publicados inúmeros artigos científicos e técnicos e foram apresentadas 

centenas de comunicações orais e em poster, em congressos e simpósios nacionais e 

internacionais, pelos investigadores, técnicos, professores e alunos portugueses.

ISI

• Brito, L.M., Monteiro, J., Mourão, I., Coutinho, J. 2013. Compost, lime, and rock phosphate effects

on organic white cabbage growth and nutrient uptake. Communications in Soil Science and Plant 

Analysis, 44: 3177-3186

• Brito, L.M., Sampaio, A., Pinto, R., Mourão, I., Coutinho, J. 2016. Lettuce response to organic and

phosphate fertilizers and root mycorrhization. Journal of Plant Nutrition, 39: 842-849. 849.

• Pinto R, Brito LM, Coutinho J. 2017. Organic production of horticultural crops with green 

manure, compost of farmyard manure and commercial fertilizer. Biological Agriculture and

Horticulture, 34: 269-284.

• Mourão, I., Moreira, M.C., Almeida, T.C., Brito, L.M. 2019. Perceived changes in well-being and

happiness with gardening in urban organic allotments in Portugal. International Journal of 

Sustainable Development & World Ecology, 26(1), 79-89. 



E – Publicações em Agricultura Biológica - Exemplos

ISI

• Araújo JP, Pires P, Cerqueira JL, Barros M, Moreno T, 2020. Intramuscular fatty acid composition of 

the longissimus muscle of unweaned calves of the Minhota breed at different slaughter ages. 

Iranian Journal of Applied Animal Science, 20(1): 17-24. 

• Silva SR, Araujo JP, Guedes C, Silva F, Almeida M, Cerqueira JL. 2021. Precision technologies to 

address dairy cattle welfare: Focus on lameness, mastitis and body condition. Animals 11(8), 2253. 

• Mateus TL, Gargaté MJ, Vilares A, Ferreira I, Rodrigues M, Coelho C, Vieira-Pinto M. 2021. First

Report of Echinococcus ortleppi in Free-Living Wild Boar (Sus scrofa) from Portugal. 

Microorganisms, 9, 1256.

• Mourão, I., Mouro, C.V., Brito, L.M., Costa, S.R., Almeida, T.C. 2021. Impact of therapeutic

horticulture on happiness and loneliness in institutionalized patients with mental health

conditions. British Journal of Occupational Therapy. First Published May 4, 2021. 

• Nunes F, Madureira T, Veiga J. 2021. The Organic Food Choice Pattern: Are Organic Consumers

Becoming More Alike? Foods, 10 (5): 983. 



E – Publicações em Agricultura Biológica - Exemplos

Scopus

• Moura L, Queiroz I, Mourão I, Brito LM, Duclos J. 2012. Effctiveness of soil solarization and

biofumigation for the control of corky root and root-knot nematode Meloidogyne spp. on

tomato. Acta Horticulturae, 933: 399-406.

• Mourão I, Amaro AL, Brito LM, Coutinho J. 2012. Effects of compost maturation and time of 

application on the growth and nutrient accumulation by organic cabbage. Acta Horticulturae, 

933: 91-98.

• Gandra F, Vila-Viçosa M, Cortes H,  Araújo J, Mateus T. 2016. Goat production in the county of 

Terras de Bouro: Forest fire prevention, organic goat production and parasitism. Food 

Futures – Ethics, Science & Culture, Wageningen Academic Pub, 576-581. 



E – Publicações em Agricultura Biológica

Proceedings e atas de eventos científicos internacionais

Ver Proceedings dos eventos técnico-científicos internacionais, no âmbito da AB, nomeadamente:

• ISOFAR Scientific Conference (ISC) – Sociedade Int. de Investigação em Agricultura Biológica, 

desde 2006, realiza-se em simultâneo com o IFOAM Organic World Congress (IOWC), 

International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM).

2008 - 2nd ISC, 16th IOWC, Modena, Itália; 2011 - 3th ISC, 17th IOWC, Coreia do Sul

2014 - 4th ISC, 18th IOWC, Istanbul, Turquia; 2017 - 5th ISC, 19th IOWC, Dehli, India.

2021 - 6th ISC, 20th IOWC, Rennes, França.

• Congreso Internacional de Agroecoloxía e Agricultura Ecolóxica, Univ. Vigo, Espanha.

III 2010, IV 2012, V 2014, VI 2016, VII 2018, VIII 2020

• ISHS - International Society of Horticultural Science

Symposium on Organic Horticulture, integrado no Int. Horticultural Congress

1st 2010, Lisboa, Portugal; 2nd 2018 Istanbul, Turquia.

III International Organic Fruit and I International Organic Vegetable Symposium, ISHS, 2021.



E – Publicações em Agricultura Biológica

Proceedings e atas de eventos científicos nacionais

Ver Livros de Actas dos eventos técnico-científicos de AB realizados em Portugal, nomeadamente:

APH - Colóquio Nacional de Horticultura Biológica (2003, 2007, 2011, 2016) e outros:

Congressos Ibéricos (APH – SECH) e Colóquios Nacionais temáticos.

Exemplos:

• Marreiros A, Neto L, Fernandes MM, Lopes N, Stigter LM, Ferreira J. 2005. A cultura do 

meloeiro ao ar livre no Algarve, segundo o MPB. V Congresso Ibérico de Ciências Hortícolas e IV 

Cong. Iberoamericano de Ciências Hortícolas. Actas Portuguesas de Horticultura, 5, 225-231.

• Reis D, Fernandes MM, Marreiros A, Mourão I, Duarte A. 2011. Qualidade de laranjas 

‘Navelina’ e ‘Valencia late’ produzidas no modo de produção biológico, em comparação com a 

produção convencional. 3º CN de Hortic. Biol. Actas Portuguesas de Horticultura, 17, 125-130.

• Fernandes J, Gonçalves G, Duarte A. 2016. Sustentabilidade ambiental e humana da produção 

de alimentos: uma análise comparativa entre agricultura biológica e convencional. IV CN de 

Horticultura Biológica. Actas Portuguesas de Horticultura, 25, 158-163.

Artigos técnicos – são inúmeros e, por ex. a revista Agrotec/Publindústria, procura publicar 

regularmente artigos de AB.



7. Conclusões



• A I&I em AB é essencial para o aumento da produtividade e qualidade dos

produtos e para o cumprimento dos objetivos da estratégia ‘Do prado ao prato’ para

uma alimentação sustentável, inserida no Pacto Ecológico Europeu para 2021-2027.

• A par da inovação técnica, tem de ocorrer uma mudança de atitude no sentido de

que uma dieta saudável, implica um bom alimento, produzido com boas

práticas agrícolas. Só então a sociedade estará predisposta e preparada para investir

na necessária transformação do sistema alimentar e, em simultâneo, valorizar os

alimentos biológicos.

• É necessário responsabilizar em conjunto os setores da agricultura, saúde,

educação, meio ambiente e os serviços de I&I, para a promoção da diversidade

nos sistemas agrícolas, a diversificação das dietas alimentares, a saúde humana e uma

produção agroalimentar mais resiliente e sustentável, de modo a garantir alimentos

suficientes, de alta qualidade e acessíveis para todos, maximizando os serviços

ambientais e condições sociais equitativas ao longo das cadeias de valor.



• É importante aperfeiçoar técnicas já utilizadas em agricultura biológica, utilizar

ferramentas da agricultura de precisão e da inteligência artificial para a gestão da

fertilização, rega e infestantes e na produção animal; desenvolver estratégias de

proteção fitossanitária biológica contra pragas e doenças.

• A I&I deve ser conduzida envolvendo os setores biológico e convencional, para

que se atinjam de forma mais eficaz as metas da sustentabilidade e de dietas

saudáveis para os cidadãos, através de um sistema alimentar que se pretende

neutro em carbono e circular, com uma utilização eficiente dos recursos e

preservação da biodiversidade.



Em Portugal

• Considerando a Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica e Plano de Ação para 

a produção e promoção de produtos biológicos (ENAB e PA) - 2017-2027, existem 

tarefas não executadas, nomeadamente as que se relacionam com a investigação e 

inovação e que são essenciais:

Estabelecer uma rede de campos de demonstração para atividades

/produções em AB, com o desenvolvimento de técnicas inovadoras

• O ensino superior em AB, com os cursos de mestrado em agricultura biológica da 

ESA/IPVC e de licenciatura e mestrado da ESA/IPC, têm tido um papel importante na 

I&I em AB em Portugal, mas é essencial estender o ensino e a investigação em AB a 

outras instituições de ensino superior.

• É também essencial criar uma bolsa de técnicos creditados, para prestação de 

serviços de assistência técnica e elaboração de projetos em AB e prever a 

necessidade de apoio técnico para a conversão de empresas para AB.



Isabel Mourão
José Pedro Araújo

Escola Superior Agrária de Ponte de Lima
Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Tendências da Investigação em Agricultura Biológica

Muito obrigada pela atenção!
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