


1. Situação de referência 

A agricultura é produção de alimentos  

Contribuir para a preservação da 
biodiversidade e recursos escassos como: 
água, solo e paisagem. 



Fonte de desenvolvimento rural, coesão 
social e criação de emprego. É ainda, um 
importante fator de ordenamento e 
equilíbrio territorial. 



Crise global, alterações climáticas; 
perda da biodiversidade, preço elevado 
dos combustíveis fósseis, procura 
crescente de energia e alimentos, 
especulação financeira no mercado de 
alimentos, e de utilização de culturas 
alimentares para produção de energia. 



Em Portugal, importamos 60-70% dos 
alimentos (sobretudo cereais) que 
consumimos e 50% do défice externo 
resulta da importação de energia. 
Acresce a elevada importação de fatores 
de produção (pesticidas e adubos).  



O modelo convencional de produção agrícola 
em monocultura 

A poluição gerada e a contaminação dos 
alimentos produzidos com resíduos tóxicos, 
tornam este modelo insustentável. 

Sistema de produção agrícola, construído para 
abastecer consumidores a milhares de km de 
distância - (elevada pegada ecológica). 



Os custos de produção não incorporam os 
custos ambientais resultantes da poluição, 
contaminação e gases com efeito de estufa 
gerados.  

O sistema alimentar existente não consegue 
eliminar a fome e criar segurança alimentar. 



Em Portugal 50% dos agricultores tem mais de 
65 anos.  

Em geral, o rendimento do agricultor é baixo e 
insuficiente. 

A comercialização dos produtos agrícolas é, em 
grande medida, controlada pela distribuição 
que impõe preços muito baixos ao agricultor 



A atividade agrícola em Portugal está pouco 
valorizada e é até ignorada. 

O ensino, a formação profissional e a 
investigação agrária em Portugal, estão pouco 
vocacionados para promover o 
desenvolvimento sustentável da agricultura.  



No quadro da Reforma da Política Agrícola 
Comum (2014-20), existe uma consciência 
crescente na Europa, sobretudo, dos 
consumidores e contribuintes que a reforma da 
política agrícola comum é um assunto do seu 
interesse. 



2. Uma oportunidade para a agricultura 
em Portugal, a Agricultura Biológica 

O desenvolvimento de uma nova 
agricultura em Portugal, a Agricultura 
Biológica, envolvendo mais pessoas e 
acesso facilitado à terra  



Uma agricultura biológica, local e próxima do 
consumidor, poderá em simultâneo aumentar 
o rendimento do agricultor, abastecer o 
consumidor com alimentos de alta qualidade 
e contribuir para um desenvolvimento local 
sustentável.  



São necessárias mais pessoas a produzir 
alimentos para auto-consumo e para 
venda.  

Produzir mais próximo do consumidor 



Desenvolver os mercados locais e adotar 
novas e inovadoras formas de 
comercialização.  

As pequenas explorações agrícolas estão mais 
vocacionadas para o mercado interno e devem 
apostar na venda direta. 



As médias explorações para além da venda 
direta podem em parte partilhar os mesmos 
canais de distribuição das pequenas 
explorações . 

As grandes explorações devem estar 
especialmente vocacionadas para a 
exportação, a Europa é deficitária em 
produtos biológicos e o mercado cresce entre 
10 e 15% ao ano. 



A exploração agrícola em modo de produção 
biológica pode mesmo ser localmente, pela 
sua natureza, uma plataforma geradora de 
intensas e diversas atividades produtivas, 

A sustentabilidade do abastecimento de 
alimentos das cidades deverá ser atingida no 
futuro pela produção de produtos biológicos 
na periferia. 



A procura global por produtos biológicos 
contínua robusta, com as vendas a crescer em 
mais de 3,6 mil milhões de euros por ano, 
registando-se que as vendas globais atingiram 
mais de 50 mil milhões de euros.  

Para além do vinho e azeite, devemos apostar 
na horto-fruticultura, nos frutos secos, nas 
plantas aromáticas e medicinais, na carne (no 
sistema agro-silvo-pastoril – montado) e na 
transformação dos produtos alimentares. 



A multifuncionalidade do espaço agrícola em 
agricultura biológica, pode gerar rendimento 
não agrícola (turismo rural, educação 
ambiental, etc.). 

Maior sensibilização e promoção de mais 
produção nacional e melhor organização da 
produção e comercialização.  



Desenvolver a informação ao consumidor e 
incentivar a alimentação saudável  

Criar uma política nacional agrícola que 
aposte na Agricultura Biológica. 

Existe um enorme potencial no turismo de 
qualidade como mercado consumidor 



No âmbito da conservação da natureza, a 
agricultura biológica devia ser uma atividade 
prioritária nas áreas classificadas. 

Promover uma agricultura social capaz de 
integrar pessoas com dificuldade de inserção 
na sociedade, pode gerar um novo 
rendimento para o agricultor reconhecendo o 
Estado o seu papel social inclusivo. 



Entre 2014 e 2020 teremos uma nova Política 
Agrícola Comum (PAC) europeia. 

Deverá incluir: a introdução do conceito 
“Greening”; reconhecimento da Agricultura 
Biológica; apoio aos pequenos agricultores; 
apoio ao aconselhamento técnico; promoção 
de novas de formas de relação e cooperação 
com os mercados; incentivos à instalação de 
novos agricultores. 




