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PARCEIROS | partners
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DATA DE APROVAÇÃO | approval date
25 setembro de 2019

INICÍO | starting date
31 outubro de 2019

FIM | end date
10 outubro de 2021

FINANCIAMENTO | budget
Investimento Global Elegível: 80 318.52€
Apoio Financeiro da União Europeia – FEADER: 80 318.52€

OBJETIVOS | aims
O objetivo do projeto consiste em desenvolver um plano de comunicação destinado a agricultores, visando a sua conversão para a Agricultura
Biológica. Para isso, serão elaborados quatro manuais sobre agricultura e produção biológica destinados a agricultores. Com este material de
apoio à formação, espera-se que as dúvidas e a perceção de risco associadas à AB possam ser minimizados, facilitando e apoiando a instalação
e a conversão de agricultores para este modo de produção. De uma forma mais geral, espera-se que este projeto contribua para o aumento do
número de agricultores a produzir em modo de produção biológico e para a redução da dependência externa do país no setor das frutas e
hortícolas biológicas.
The aim of the project is to develop a communication plan for farmers that wish to convert to organic farming. To this end, four manuals on
organic farming and production will be developed. With this training support material, it is expected that the doubts and risk perception
associated with organic farming will be minimized, facilitating and supporting the installation and conversion of organic farmers. More
generally, it is expected that this project will contribute to increase the number of farmers producing organically and to reduce the external
dependency of the country in the organic fruit and vegetable sector

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS| activities to develop and expected results/achieved
•
•
•
•
•
•
•

Realização de oficinas com agricultores e técnicos do projeto;
Análise das principais práticas produtivas utilizadas em AB, recorrendo à área certificada da ESAC;
Visitas a explorações e estruturas de comercialização de produtos biológicos da área de influência dos parceiros locais;
Visita a explorações e estruturas de comercialização de agricultura biológica de uma região de Espanha;
Elaboração de manuais técnicos especializados por atividade;
Produção de brochuras;
Organização de um evento nacional com intercâmbio com redes de Agricultura biológica /agroecologia de outros países europeus;

•
•
•
•
•
•
•

Workshops with farmers and project partners;
Analysis of the main production practices used in organic farming in the organic certified area of ESAC;
Visits to organic farms and marketing structures in the local partners working areas;
Visit to organic farms and marketing structures in a region of Spain;
Production of specialized technical manuals by activity;
Production of brochures;
Organization of a national event with exchanges with organic farming/agroecology networks from other European countries;

Investimento Elegível (IPC): 22 660.56€
Apoio Financeiro da União Europeia – FEADER (IPC): 22 660.56€

LOCALIZAÇÃO | location
Centro – 100%
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