
 

Ensino Básico – Escola Dr. José Casimiro Matias 

Círculo da Guarda 

Projecto de Recomendação 

 

A Escola Dr. José Casimiro Matias, pertence a um dos concelhos de Portugal onde a 

desertificação é mais patente, Vila de Almeida. Nas últimas décadas tem-se deparado com um 

abandono desenfreado de população, a principal razão reside na falta de emprego e estruturas 

industriais que permitam fixar as pessoas.  

 «A Agricultura Biológica é um sistema de produção holístico, que promove e melhora a saúde 

do ecossistema agrícola, ao fomentar a biodiversidade, os ciclos biológicos e a actividade 

biológica do solo. Privilegia o uso de boas práticas de gestão da exploração agrícola, em lugar 

do recurso a factores de produção externos, tendo em conta que os sistemas de produção 

devem ser adaptados às condições regionais. Isto é conseguido, sempre que possível, através 

do uso de métodos culturais, biológicos e mecânicos em detrimento da utilização de materiais 

sintéticos.» 

Codex Alimentarius Comission, FAO/WHO, 1999 

A Agricultura Biológica visa: manter e melhorar a fertilidade do solo a longo prazo, preservando 

os recursos naturais solo, água e ar e minimizar todas as formas de poluição que possam 

resultar de práticas agrícolas; reciclar restos de origem vegetal ou animal de forma a devolver 

nutrientes à terra, minimizando deste modo o uso de recursos não-renováveis; depender de 

recursos renováveis em sistemas agrícolas organizados a nível local. Assim, exclui a quase 

totalidade dos produtos químicos de síntese como adubos, pesticidas, reguladores de 

crescimento e aditivos alimentares para animais. Este tipo de agricultura permite unir os 

agricultores e os consumidores na responsabilidade de produzir alimentos e fibras de forma 

ambiental, social e economicamente sã e sustentável; preservar a biodiversidade e os 

ecossistemas naturais; permitir aos agricultores uma melhor valorização das suas produções e 

uma dignificação da sua profissão, bem como a possibilidade de permanecerem nas suas 

comunidades; garantir ao consumidor o direito à escolha, na medida em que os produtos de 

Agricultura Biológica não são irradiados nem geneticamente modificados (OGM), nem contêm 



resíduos resultantes da aplicação de pesticidas. gtarantir ao consumidor, no caso dos produtos 

animais, que estes são produzidos respeitando princípios éticos, necessidades e 

comportamento natural da espécie, em regime extensivo ou semi-intensivo; são alimentados de 

acordo com a sua fisiologia, com produtos sãos, de preferência provenientes da própria 

exploração e produzidos em Agricultura Biológica (logo, os riscos de transmissão de doenças 

veiculadas pelos alimentos, como a BSE, são minimizados) e não recebem tratamentos de 

rotina com antibióticos (minimizam os problemas de resistência). 

Do ponto de vista da geração de energia, o termo biomassa abrange os derivados recentes de 

organismos vivos utilizados como combustíveis ou para a sua produção. Do ponto de vista da 

ecologia, biomassa é a quantidade total de matéria viva existente num ecossistema ou numa 

população animal ou vegetal. Os dois conceitos estão, portanto, interligados, embora sejam 

diferentes. Na definição de biomassa para a geração de energia excluem-se os tradicionais 

combustíveis fósseis, embora estes também sejam derivados da vida vegetal (carvão mineral) 

ou animal (petróleo e gás natural), mas são resultado de milhões de anos de actividade até à 

conversão na sua forma actual. A biomassa pode considerar-se um recurso natural renovável, 

enquanto que os combustíveis fósseis não se renovam a curto prazo. A biomassa é utilizada na 

produção de energia a partir de processos como a combustão de material orgânico produzida e 

acumulada em um ecossistema, porém nem toda a produção primária passa a incrementar a 

biomassa vegetal do ecossistema. Parte dessa energia acumulada é empregada pelo 

ecossistema para sua própria manutenção. 

Medidas Propostas: 

1. Criação de pequenas e médias empresas para apostar na agricultura biológica 

na Beira Interior. 

2. O aproveitamento da energia renovável de Biomassa para aquecimento de 

águas das duas piscinas do Concelho de Almeida 
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