
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA
2º BIO REGIÃO DE PORTUGAL E 1º COMUNIDADE INTERMUNICIPAL BIO



CONSTITUIÇÃO DA CIMAT

 Abrange uma área aproximada de 2922 km²

 Uma população residente de 94.371 de habitantes

 Este território constitui uma das 23 Comunidades

Intermunicipais nacionais (CIM)

 Faz fronteira com outras 4 CIM – Cávado, Ave,

Douro e Terras de Trás-os-Montes – e a Norte com

Espanha, colocando a região numa posição

privilegiada tendo em vista possibilidades de

promoção de relações transfronteiriças, em especial

com a província vizinha de Ourense.



COMUNIDADE INTERMUNICIPAL (CIM)

 A atividade agrícola e a agroindústria detêm um papel de grande relevo no panorama económico deste território

de baixa densidade.

 Os recursos endógenos de destacada qualidade constituem-se como um dos fatores de diferenciação destes

municípios, sendo de destacar os produtos endógenos de qualidade reconhecida, muitos dos quais com garantia

de Denominação de Origem Protegida (DOP), destacando-se:

A carne, o mel, o azeite, a castanha, a batata, os produtos de fumeiro, os enchidos, o folar,  entre outros. 



TURISMO

 A atividade turística constituiu-se como outra das apostas estratégicas do Alto Tâmega, fundada numa oferta de

turismo termal e de turismo em espaço rural que complementa a beleza natural da região, contextualizada por

grandes áreas de interesse natural e que lhe conferem um enquadramento privilegiado em termos de

biodiversidade e de riqueza paisagísticas.

 Estas duas vertentes, atividade agrícola e a atividade turística, em muitos casos, faz a simbiose perfeita na

promoção da região.



MUNICÍPIO DE BOTICAS

❑ O Concelho de Boticas em conjunto com o Concelho de Montalegre constituem a 

região do Barroso classificada como Património Agrícola Mundial pela FAO.

População: 5 747 habitantes (Censos 2011 INE)

Área Geográfica: 322 Km²

❑ O território assenta numa vasta superfície planáltica, apresentado por um desnível considerável, sendo possível

observar vários tipos de paisagem, que vão desde a alta montanha granítica aos verdes vales cobertos por

prados naturais.

❑ Entre as culturas predominantes destacam-se a batata, os cereais para grão (essencialmente centeio e milho) e

as cultura forrageiras.

❑ Na criação e exploração animal distingue-se o gado bovino, onde, por tradição, se destaca a Raça Barrosã

(DOP);



MUNICÍPIO DE BOTICAS

 O Mel do Barroso, produto com denominação de origem protegida (D.O.P.);

 Depois do pão, o porco é o alimento principal das refeições do transmontano. Esta excelência conduziu já à

proteção (Indicação Geográfica – IG), de enchidos e fumados, cuja reputação ou caraterísticas foram atribuídas à

região.

 A promoção destes produtos na “Feira Gastronómica do Porco”, certame que a autarquia promove anualmente,

tem sido fundamental para o lançamento económico desta atividade tradicional.

 Ao ouvir-se falar em “vinho dos mortos” associa-se de imediato ao concelho. Conta-se que as populações locais,

aquando das invasões francesas, enterraram o seu vinho para evitar o saque, uma prática que continuou até aos

dias de hoje.

As ofertas gastronómicas do Concelho são vastas e a sua qualidade reconhecida internacionalmente.

Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade



MUNICÍPIO DE CHAVES

 O Município de Chaves tem apostado numa politica de desenvolvimento e 

fixação da população, criando infraestruturas e serviços.

População: 41 444 habitantes (Censos 2011 INE)

Área Geográfica: 591,32 Km²

 A gastronomia, nomeadamente com produtos como o presunto e os pasteis de carne, é um dos seus maiores 

atrativos turísticos, a par das águas termais.

 Pela excelência das suas águas minerais, Chaves é um dos principais destinos welness do país, existindo uma 

delegação do Turismo Porto e Norte de Portugal dedicada ao acompanhamento do produto de saúde e bem-

estar.



MUNICÍPIO DE CHAVES

Mercado Municipal em remodelação

 Na cidade localiza-se o atual Mercado Local de Produtores, infra estrutura que 

se encontra em obra, com o objetivo de conferir maior independência, 

modernidade e atratividade, sob a máxima “do produtor ao consumidor”.

 Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentado, pretende privilegiar um sistema alimentar valorizador dos 

recursos específicos do local e das relações de proximidade.

 A forte imagem que os produtos tradicionais locais (Batata de Trás-os-Montes, Presunto de Chaves, Couve Penca 

de Chaves, Pastéis de Chaves) detêm, funciona como um veiculo de promoção do território municipal.

 Neste espaço será criado uma área que privilegie a venda de produtos provenientes de explorações convertidas 

ao modo de produção biológica de toda a Bio Região.



MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

 Montalegre, concelho Barrosão, classificado pela (FAO) como património Agrícola Mundial;

 Terra de altitude, onde frutos e legumes assumem melhores texturas e distinto sabor.

 Um dos eventos mais importantes do concelho é a Feira do Fumeiro e do Presunto do Barroso, onde podem ser 

apreciadas iguarias, como presunto, pernis, queixadas, salpicões, alheiras, chouriços de abóbora, pão de centeio, 

mel, licores, entre outros.

 Conhecido internacionalmente, o Congresso de Medicina Popular, impulsionado pelo Padre Fontes há 28 anos, em 

Vilar de Perdizes, que ganhou visibilidade devido à “junção do sagrado e do profano”.  Conseguindo também um 

lugar de destaque com a celebração das sextas-feiras 13.

População: 10 594 habitantes (Censos 2011 INE)

Área Geográfica: 806,19 Km²



MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA

 O concelho de Ribeira de Pena é atravessado por 4 rios, o Tâmega, o Beça, o Louredo e o Póio. De vales 

profundos e variedade paisagística, o concelho é apelidado por muitos de “Sintra de Trás-os-Montes”.

 A agricultura e a pecuária são as principais atividades económicas da região, rica em gastronomia.

 Peixes do rio, cabrito, vitela maronesa, milhos, couves com feijão, são iguarias que levam muitos turistas a visitar o 

concelho.

 Oferece um conjunto de caminhos pedestres singulares como “O caminho do Abade”, “A Levada de Stº Aleixo”, e 

o “Percurso pelo rio Póio”.

 Para emoções mais fortes, o Pena Aventura Park onde não faltam atividades para todas as idades, gostos e 

condições físicas. 

População: 6 543 habitantes (Censos 2011 INE)

Área Geográfica: 217,66 Km²



MUNICÍPIO DE  VALPAÇOS

 Rico em gastronomia, o concelho tem como produtos

emblemáticos o presunto, o salpicão, alheiras, azeite,

castanha, o vinho, entre outros, sendo a Feira da Castanha

e a Feira do Folar dois dos principais eventos do concelho,

reunindo produtores e visitantes apostados na excelência e

qualidade dos produtos.

População: 16 876 habitantes (Censos 2011 INE)

Área Geográfica: 553,5 Km²

Mas nem só a gastronomia é forte atrativo da região. Também o património cultural e religioso possibilita uma

viagem pormenorizada pela história e biografia do concelho.



MUNICÍPIO DE  VILA POUCA DE AGUIAR

 Vila Pouca de Aguiar localiza-se entre as serras do Alvão e da Padrela, num vale fértil, ladeado de montanhas 

propicias à agricultura e criação de gado.

 Com um rico e vasto património histórico e cultural, de que são exemplo o Monumento Nacional do Castelo de 

Aguiar da Pena, o milenar complexo mineiro romano de Tresminas com o seu parque arqueológico, as termas de 

Pedras Salgadas, barragem da Falperra, entre outros.

 O concelho é essencialmente agrícola, com destaque para o cultivo de cereais, batata, produtos hortícolas, mel e 

vinho. Na componente pecuária, o bovino maronês, os ovinos e caprinos da raça bravia.

População: 13 167 habitantes (Censos 2011 INE)

Área Geográfica: 437,10 Km²



MUNICÍPIO DE  VILA POUCA DE AGUIAR

 Prova do cariz agrícola do município são os eventos dedicados a esta temática, desde logo a Feira do Mel e do 

Artesanato, a Feira das Cebolas e a Feira Gastronómica do cabrito,  castanha e cogumelos.

 Impulsionados pela nova dinâmica do Gabinete de Apoio ao Agricultor, estão a ser, com um serviço de extensão 

rural de proximidade,  instaladas novas plantações de frutos secos “castanha, noz, amêndoa e avelã”.

 Procura incessante na valorização dos produtos agrícolas e consequente melhoria das condições de vida dos 

produtores, fixando-os à terra.

População: 13 167 habitantes (Censos 2011 INE)

Área Geográfica: 437,10 Km²



PORQUÊ DA ADESÃO?

 INSPIRADOS NA 1º BIO REGIÃO (IDANHA A NOVA)

 SOMOS CONCELHOS DE CARIZ AGRICOLA, RURAIS, COM AGRICULTURA EXTENSIVA

 AS PARCELAS SÃO EM GRANDE PARTE DE REDUZIDA DIMENSÃO E DE DIFICIL MECANIZAÇÃO

 IMPOSSIVEL COMPETIR PELA QUANTIDADE E PREÇO, TEMOS DE PRIMAR PELA QUALIDADE E PELA 

DISTINÇÃO DO PRODUTO – AGRICULTURA BIOLÓGICA

ADESÃO ÁS BIO REGIÕES A 21 DE NOVEMBRO DE 2018



PRODUTORES CERTIFICADOS EM BIOLÓGICO

NA CIMAT EXISTEM:

 38 PRODUTORES DE ANIMAIS (APICULTURA,AVES,BOVINOS, OVINOS E SUINOS);

 80 PRODUTORES DE VEGETAIS (CULTURAS ARVENSES, CULTURAS FORRAGEIRAS, FRUTICULTURA,

FRUTOS SECOS, HORTICULTURA, OLIVAL, PASTAGENS, AROMÁTICAS EVINHA).



PRODUTOS COM POTENCIAL PARA  A  BIO REGIÃO CIMAT

 MEL E SUBPRODUTOS DA COLMEIA

 BATATA CONSUMO E SEMENTE

 FEIJÃO

 CASTANHA

 CARNE (BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, PORCO 

E FUMEIRO)

 CENTEIO  E TRIGO

 OVOS

 PENCA DE CHAVES

 ABÓBORA

 BETERRABA

 NABO

 CEBOLA E ALHO

 FRUTOS SECOS (CASTANHA, NOZ, FIGO, AVELÃ)

 AZEITE

 VINHO



BIO REGIÃO CIMAT – PLANO ESTRATÉGICO PARA 2019-2020

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

AÇÕES ENTIDADE/

RESPONSÁVEL

RESULTADOS

ESPERADOS

INDICADORES/

MEDIÇÃODE

RESULTADOS

Aumentar a oferta de

produtos Bio à

população

Disponibilização

gratuita de espaço no

mercado municipal

de Chaves para

produtores em MPB

da BIO Região

Município de Chaves 10 produtores Registo de presenças

Sensibilização da

população para a

Agricultura Biológica

Conversão para MPB

do Parque Ambiental

do Bucheiro em

Ribeira de Pena,

incluindo a produção

agrícola

Município de Ribeira 

de Pena

Conversão para o 

MPB do parque 

ambiental

Obtenção de 

certificado Bio para 

toda a área



BIO REGIÃO CIMAT – PLANO ESTRATÉGICO PARA 2019-2020

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

AÇÕES ENTIDADE/

RESPONSÁVEL

RESULTADOS

ESPERADOS

INDICADORES/

MEDIÇÃODE

RESULTADOS

Sensibilização da

população para a

Agricultura Biológica

Conversão dos

espaços agrícolas

para MPB do Boticas

Parque – Natureza e

Biodiversidade

Município de Boticas Conversão dos

espaços agrícolas

para o MPB do

parque ambiental

Obtenção de 

certificado Bio para 

toda a área

Dinamização da

economia local pela

diferenciação da

produção bio

Criação de 1 espaço

para

promoção/divulgação

dos produtos do

MPB criando a ponte

entre o cliente e o

produtor

Coopbarroso Manter e aumentar o

número de

explorações em MPB,

aumentar a variedade

de produtos e

produção

Registo na base de 

dados da cooperativa



BIO REGIÃO CIMAT – PLANO ESTRATÉGICO PARA 2019-2020

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

AÇÕES ENTIDADE/

RESPONSÁVEL

RESULTADOS

ESPERADOS

INDICADORES/

MEDIÇÃODE

RESULTADOS

Projeto

piloto/demonstração

do cultivo em MPB

ProjetoVeiga Coopbarroso Conversão para o

MPBde 10ha de

terreno, atualmente

em abandono

Obtenção de 

certificado Bio para 

toda a área

Divulgar os produtos

da Bio Região

Criação de 1 setor

para produtos

biológicos

certificados em MPB

na loja interativa de

Turismo deValpaços

Município de Valpaços Aumento das vendas

e sensibilização do

consumidor para o

bio

Número de visitas



BIO REGIÃO CIMAT – PLANO ESTRATÉGICO PARA 2019-2020

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

AÇÕES ENTIDADE/

RESPONSÁVEL

RESULTADOS

ESPERADOS

INDICADORES/

MEDIÇÃODE

RESULTADOS

Sensibilizar filhos e

pais para o MPB

Criar uma horta

pedagógica Bio nos

agrupamentos de

escolas

Município de Vila

Pouca de Aguiar

Conseguir envolver

toda a comunidade

escolar, que ronda os

1000 alunos

Realização de 1

inquérito para a

aferir a sensibilidade

da comunidade

escolar para o MPB, a

proteção do

ambiente e a saúde

dos consumidores



BIO REGIÃO CIMAT – PLANO ESTRATÉGICO PARA 2019-2020

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

AÇÕES ENTIDADE/

RESPONSÁVEL

RESULTADOS

ESPERADOS

INDICADORES/

MEDIÇÃODE

RESULTADOS

Sensibilizar filhos e

pais para o MPB

Elaborar uma

refeição bio semanal,

1 vez por mês nos

agrupamentos de

escolas

Municípios da BIO

CIMAT

Adesão de pelo

menos 50% dos

agrupamentos de

escolas

Realização de um

inquérito de

satisfação

Sensibilizar toda a

comunidade para os

perigos do Glifosato

Eliminação da

aplicação de glifosato

nos espaços públicos

em todos os

municípios da CIMAT

Municípios da BIO

CIMAT

Adesão de todos os

municípios

Registos de compras

dos municípios



OBRIGADO PELA ATENÇÃO


