FICHA DE PROJETO
Titulo: CCBIO-Associação Centro de Competências da Agricultura Biológica e dos Produtos em MPB
Código do projeto: PDR2020-2024-049960
Objetivo principal: A operação adota como objetivo central a observação da realidade da agricultura
biológica e das produções em modo de produção biológico a par, da transferência de conhecimento
conducente à adoção de praticas inovadoras nos territórios rurais do continente português.

Região de Intervenção: Beja, Bragança, Castelo Branco, Faro, Leiria e Lisboa
Entidade beneficiária: CCBIO-Associação Centro de Competências da Agricultura Biológica e dos Produtos
em MPB

Data de Aprovação: 26-02-2019
Data de início: 15-10-2018
Data de Conclusão: 13-3-2021
Custo total elegível: 39 742.80€
Apoio financeiro da União Europeia: 33 781.38€
Apoio financeiro público nacional: 5 961.42€
Objetivos e resultados esperados:
Objetivos específicos:
- Instalar e capacitar o CCBIO;
- Contribuir para a implementação da ENAB em parceria com a entidade responsável (DGADR);
- Envolver os membros do setor, do CCBio e da RRN, em atividades e ações que contribuam para o reforço e
consolidação da rede;
- Promover a agricultura biológica e as produções em modo de produção biológico existente no espaço
rural;
- Identificar e transferir boas práticas;
- Contribuir para o desenho, no quadro 2030, de novas medidas de política em matéria de apoio e
desenvolvimento dos centros de competências.

Como principais resultados a atingir decorrentes das atividades preconizadas apresentam-se:
- Promoção de um trabalho em rede com vários agentes do mundo rural - empresários, associações,
cooperativas, municípios, entidades do sistema científico e tecnológico e académicos;
- Recolha, sistematização e divulgação de informação técnica e científica;
- Realização de 5 saídas de campo, abrangendo um total de 250 intervenientes do setor;
- Edição e conceção de “Agenda bio” e filme explicativo de boas práticas, visando a sua disseminação
através de distribuição massiva, junto de produtores;
- Edição e conceção de Publicação Técnica, para os agentes envolvidos no desenvolvimento do mundo
rural;
- Realização de um colóquio de encerramento para 150 participantes.

