
Algúns apuntamentos sobre 
como ir creando o noso proxecto 

agroecolóxico 

Isabel Díez 
Paula Lubián 



•  Imos ir traballando sobre algunhas 
cuestións que nos poden axudar a: 

 
– Definir o noso proxecto un pouco mellor 
– Coñecer o noso sector 
– Aprender outros xeitos de facer 



1- Que ofrezo? 



É o meu produto diferente? 

– Un produto agroecolóxico: 

•  Aplica coñecementos / ciencia aos cultivos. 
 
•  Usa os recursos de  
forma intelixente. 
 
•  É un produto saudable. 
 
•  Coida da biodiversidade. 



Que significaría pór en marcha un 
proxecto agroecolóxico? 

•  Coñecer ben as nosas terras 

•  Pensar nun sistema diversificado 
 e a longo prazo. 



•  O solo é un ser vivo e pode ser 
diferente. Hai que facer unha 
fertilización intelixente. 

•  Elixir ben as sementes. 

 

•  Conservar solo e auga. 



•  Facer un bo control de pragas: 
•    

– Coñecer os insectos benéficos e favorecerlles 
as condicións (non usar pesticidas que os 
afecten, etc) 

– Facer rotación de cultivos e favorecer as 
asociacións. 

– Observar frecuentemente os cultivos. 
– Elexir un praguicida de orixe orgánica. 



•  Contar cun espazo de almacén limpo 
  

 •  Pensar que o noso cultivo é comida!! 
  

 



Faime o selo ecolóxico 
diferente? 

O selo certifica que o produto que se compra é 
un produto saudable, con boa calidade 
nutritiva, sen presenza de substancias de 
síntese química e obtidos mediante 
procedementos sustentables. 
Garante que provén dun tipo de agricultura que 
é un sistema global de xestión da produción, 
que incrementa e realza a saúde dos 
agrosistemas, incluíndo a diversidade 
biolóxica, os ciclos biolóxicos e a actividade 
biolóxica do solo. 



REGULAMENTO (CE) NO 834/2007 DO CONSELLO de 28 de 
xuño de 2007 sobre produción e etiquetado dos produtos 
ecolóxicos. 
 

REGULAMENTO (CE) NO 889/2008 DA COMISIÓN de 5 de 
setembro de 2008 polo que se establecen as disposicións de 
aplicación do regulamento anterior.  sobre produción e etiquetado 
dos produtos ecolóxicos. 
 

NORMAS TÉCNICAS da agricultura ecolóxica. 
 

http://www.craega.es/index.php/agricultura-ecoloxica-ga/lexislacion-ga 



2- A quen vendo? 

Mercado eco 



CRAEGA: 
•  I Barómetro de percepción e consumo de alimentos 

ecolóxicos en Galiza en 2010. 
•  Memorias anuais 

Hai que coñecer ben o 
mercado 

Universidade de Vigo: 

http://webs.uvigo.es/economiaecoloxica/es/index.php 

http://www.ciam.es/sp/index/?r=portada.index 

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo: 





BIC Galicia: http://guias.bicgalicia.es 

Hai que coñecer ben o 
mercado 

Fundación Eroski: http://consumer.es 



Hai que coñecer ben o 
mercado 

Ministerio de Medio Ambiente: 
  
•  Estudo do perfil do consumidor ecolóxico 

http://www.magrama.gob.es  



3- Como vendo? 



3- Como vendo? 

Gran superficie 
 



3- Como vendo? 

Repartición a domicilio 
 

Mercados e feiras 
 

Tendas e comercios 
 



3- Como vendo? 

Nas miñas instalacións 
 

Cooperativas e grupos de consumo 
 

Pola internet 
 



4- Quen hai aí? 

Competencia     ou       colaboración? 
 



Onde atopar información? 

 
- CRAEGA 
 
- Sindicatos agrarios 
 
- Asociacións de Agricultura ecolóxica 
(Horgaliza) 
 
- Universidade de Vigo ( Grupo de economía 
ecolóxica e agroecoloxía) 

 



Que estratexia seguir? 
Depende de nós: 

Rede de sementes 
 
Asociacións profesionais (Horgaliza) 
 
Mercado entre Lusco e Fusco 
 

Espazos en transición 
 

Cooperativas 
 



5- Canto preciso? 

Cartos e recursos? 
 

Inversión? 
 
Custos fixos? 
 
Custos variables? 
 



5- Canto preciso? 

Axudas públicas 
 
Agader e Grupos de Desenvolvemento Rural 
 
Axudas agrarias: Cámaras Agrarias Comarcais 
 
Axudas de Fomento da Economía Social 
 
Fundación Biodiversidad 
 



5- Canto preciso? 

Financiamento Alternativo 
 



Servizo de Promoción Económica Municipal, 
rúa Santa Clara, 2.  
T. 986 848 552. 
•  Asesoramento para o autoemprego, (axuda para o deseño de plans 

de empresa, seguimento de proxectos, etc) 
•  Axuda na xestións de subvencións  

Proxecto ILES (Iniciativa Local de Emprego Social) 
http://www.proxectoiles.es 
Centro de Formación, Avda. das Camelias Nº3 Urb. Pontemuíños - Lourizán 
 Tfno: 986 84 16 06 

•  Formación, inserción laboral e autoemprego na prestación de 
servizos de atención a colectivos con especiais dificultades  

•  Boletín PONTEemprego 

6- Onde me poden axudar a 
preparar un plan de empresa? 



GDR Pontevedra-Morrazo. 
http://www.gdrpontevedramorrazo.eu/ 
Tel. 986 10 81 44 / 655 162 624  

•  Colaboran coa xestión de fondos FEADER, (posibilidade de 
financiamento) 

•  Actividades de formación, encontros, congresos, xornadas... 

Proxecto Aquelando (Deputación de Pontevedra)  
http://aquelando.depo.es 
986 804 100  

•  Actividades de formación e itinerarios personalizados nos ámbitos 
de coidados e servizos. 

•  Fomento da inserción laboral. 

6- Onde me poden axudar a 
preparar un plan de empresa? 



Servizo Público de Emprego de Galicia 
http://emprego.xunta.es 

•  Máis indicado ao emprego por conta allea 
•  Para autoemprego: Orientación laboral e formación, información 

sobre o mercado laboral, axudas de promoción do emprego. 

IGAPE Instituto Galego de Promoción Económica 
http://www.igape.es 

•  Asesoramento, información, formación, financiamento 
•  Programa específico, BIC Galicia 

6- Onde me poden axudar a 
preparar un plan de empresa? 



Agora a seguir…  

Grazas 


