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I Fórum Ibérico sobre Produção Animal Biológica
I Foro Ibérico sobre Ganaderia Ecológica
I Iberian Forum on Organic Animal Production

Um futuro mais Bio:
Bom para si, Bom para a natureza!

Guia para o
Produtor Biológico
Oeiras, 2 de junho de 2017

Objetivo do guia
Facilitar a aplicação das disposições dos
Regulamentos (CE) n.º 834/2007 e n.º 889/2008 no
que diz respeito às atividades de produção vegetal e
animal.
•O Regulamento (CE) n.º 834/2007 do Conselho, de 28
de junho de 2007 estabelece os requisitos de base no
que respeita à produção, à rotulagem e ao controlo dos
produtos biológicos.
•No Regulamento (CE) n.º 889/2008 da Comissão são
estabelecidas as normas de execução do Regulamento
(CE) n.º 834/2007 para a produção vegetal e animal,
desde o cultivo da terra e manutenção dos animais até à
transformação, rotulagem e distribuição de alimentos
biológicos, assim como para o sistema de controlo.

A quem se dirige?

Produtores agrícolas com atividade agrícola
biológica
Produtores agrícolas que pretendam iniciar a
sua atividade em modo de produção biológica
Produtores agrícolas que queiram converter as
suas explorações agrícolas para a agricultura
biológica

Âmbito
Este guia refere-se à atividade de produção
agrícola em Modo de Produção Biológico
(MPB) animal e vegetal mas não inclui no seu
âmbito as seguintes atividades de recolha e
produção:

algas
cogumelos
aquícola
apícola
sementes e material de propagação
plantas selvagens

Organização do guia
1- Introdução
2 - Objetivo
3 - Âmbito
4 – Princípios da Produção Biológica
5 – Início da atividade em MPB
5.1 – Conversão
5.2 - Notificação da atividade
5.3 - Compromisso
5.4 - Controlo

6 – Regras gerais
6.1 - Produção paralela
6.2 - Proibição de utilização de OGM,
radiações ionizantes e produção sem terra

7 – Plano de gestão da exploração
7.1 - Produção vegetal em MPB
7.2 - Produção Animal em MPB
7.3 - Gestão de efluentes, subprodutos e
resíduos da exploração
7.4 - Recolha, acondicionamento,
transporte e armazenagem de
produtos

8 - Definições
9 – Lista de acrónimos
10 – Links úteis

Plano de gestão da exploração
7.1 - Produção vegetal em MPB

7.2 - Produção Animal em MPB

7.1.1 - Sistema de produção vegetal biológica

7.2.1 - Sistema de produção animal biológico

7.1.2 - Gestão e fertilidade do solo: Fertilizantes,

7.2.2 - Origem dos animais

corretivos do solo e nutrientes

7.2.3 - Gestão e maneio animal

7.1.3 - Gestão do material de propagação
vegetativa e sementes

7.2.4 - Gestão da saúde animal

7.1.4 - Gestão da sanidade: pragas, doenças e
infestantes
7.1.5 - Gestão da rega

7.2.5 - Plano de reprodução

Disponível em:

… no sítio eletrónico da DGADR, na página da produção biológica
http://www.dgadr.pt/

Obrigada

