SEMANA BIO 2010
Ano da Biodiversidade
Como participar na semana bio?
Há muitas e variadas formas de participar na SEMANA BIO
2010, pois ela é feita das iniciativas e da imaginação de todos.
Entre 18 e 28 de Novembro a sua iniciativa é muito bem-vinda e vai dar
mais força a este grande evento nacional.
Aqui ficam algumas sugestões de como pode participar.
1. Se é produtor, transformador ou comerciante:
• dias abertos nas quintas
• convidando escolas da sua região a visitá-lo
• visitas aos lagares e à apanha da azeitona
• promovendo o lançamento de novos produtos
• fazendo uma promoção especial dos seus produtos
• organizando uma degustação aberta ao público
• oferecendo produtos para uma escola, uma cantina, uma instituição
• propondo actividades de animação (na quinta, no lagar, na fábrica, na
loja etc.) em ligação com artistas ou artesãos locais
• dinamizando um debate, um encontro, uma palestra
• e etc. etc. de acordo com a sua iniciativa, a sua imaginação, as suas
possibilidades, o seu gosto em participar.
2. Se a sua participação se faz num supermercado ou numa loja:
• criando “ilhas” com produtos de agricultura biológica
• promovendo o lançamento de novos produtos bio
• fazendo uma promoção especial de produtos bio
• organizando uma degustação aberta ao público
• propondo actividades de animação em ligação com artistas ou artesãos
locais
• dinamizando um debate, um encontro, uma palestra
• e etc. etc. de acordo com a iniciativa de cada um, a imaginação, as
possibilidades, o gosto em participar.
3. Se a sua participação se faz num restaurante, bar, café ou local onde
se podem provar e apreciar os produtos bio:

• fazendo uma promoção especial de refeições bio ou de alguns produtos
bio (por exemplo o pão e o azeite, uma entrada de legumes...)
• lançando um novo prato bio na sua ementa
• dinamizando uma tertúlia, um encontro, uma animação especial em
ligação com artistas ou artesãos locais
• e etc. etc. de acordo com a iniciativa de cada um, a imaginação, as
possibilidades, o gosto em participar.
4. Se é professor, aluno ou funcionário de numa escola primária ou
secundária, num colégio ou instituição de ensino:
• semear hortinhas/canteiros ou simplesmente alguns vasos de legumes bio
• organizando trabalhos com os alunos ou exposições de trabalhos em
torno do conceito bio
• visitas às quintas da vossa região ou de outra que organizam dias
abertos (com combinação prévia)
• visitas a lagares de azeite bio
• refeições ou lanches bio nas cantinas ou bares
• e etc. etc. de acordo com a iniciativa de cada um, a imaginação, as
possibilidades, o gosto em participar.
5. Se é professor, aluno ou funcionário de numa escola superior ou
numa universidade:
• conferências, palestras, debates
• visitas de campo em ligação com uma das explorações da região
• refeições bio nas cantinas ou bares
• exposições de trabalhos sobre a temática bio
• etc. etc. etc. de acordo com a iniciativa de cada um, a imaginação, as
possibilidades, o gosto em participar.
6. Se pertence a serviços dos Ministérios da Agricultura e do
Ambiente, ao Instituto do Consumidor ou a outras instituições
públicas:
• organizando visitas a explorações de agricultura biológica nas áreas das
respectivas direcções regionais e áreas protegidas
• convidando os operadores da região para uma reunião sobre as
perspectivas de desenvolvimento da agricultura biológica, as ajudas
previstas no Proder, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento
Sustentável 2015, a iniciativa Countdown 2010 etc.
• convidando o público em geral e os operadores em particular para visitar
campos de experimentação em agricultura biológica
• divulgando as iniciativas da SEMANA BIO através dos seus
serviços
7. Se é um cidadão ou consumidor interessado, ou se pertence a uma
organização da sociedade civil, associação, estrutura de produção
artística, serviço educativo etc:

• as ONG de ambiente, de desenvolvimento local, as cooperativas, as
misericórdias, etc. podem propor iniciativas como visitas a quintas,
organização de refeições com ingredientes de agricultura biológica para os
seus associados, etc.
• qualquer cidadão pode propor iniciativas nas escolas dos seus filhos e
nos seus locais de trabalho que poderão ser, por exemplo, organização de
visitas a quintas ou de refeições bio
• etc. etc. etc. de acordo com a iniciativa de cada um, a imaginação, as
possibilidades, o gosto em participar
Diga-nos o que vai fazer preenchendo o formulário online de
participação, para que a sua iniciativa se integre nesta Semana Nacional
da Agricultura Biológica e possa ser incluída no Programa, anunciada no
nosso site, dada a conhecer aos meios de comunicação social e ao público
em geral.

