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Resumo 

Passados 30 anos desde o início do movimento da agricultura biológica em Portugal, com a 
fundação da associação AGROBIO em 1985, o setor tem vindo a crescer, mas ainda não atingiu a 
dimensão e a importância que alcançou noutros países europeus, onde está a deixar de ser um “nicho 
de mercado”. Na Alemanha, o país da Europa com mais vendas de alimentos de agricultura biológica, já 
se vendem mais de 7 500 milhões de euros por ano e, no conjunto dos países da União Europeia em 
que há dados estatísticos (não inclui Portugal), o volume de vendas anuais já ultrapassou os 22 .000 
milhões de euros, com um crescimento médio anual de 11% no período de 2004 a 2013 (10 anos).  

Em Portugal só temos estatísticas das áreas e culturas certificadas mas não das produções e 
respetivas vendas. Grande parte dos mais de 200 000 hectares de terra certificados em Portugal como 
agricultura biológica, são pastagens, com criação de bovinos para produção de carne. Mas a maior 
parte desses animais nem sequer chega ao prato como carne “biológica”, pois uma boa parte dos 
produtores opta por vender os animais ainda novos para o mercado convencional. Temos então um 
setor da pecuária biológica mais dependente do subsídio agro-ambiental à pastagem e menos virado 
para o mercado, com exceções de alguns produtores (incluindo os de ovos e os de carne de aves), que 
têm como prioridade o mercado. Já na produção vegetal, na maior parte dos casos, o principal motor é 
o mercado, seja o nacional (hortícolas, frutos frescos), seja o europeu (hortícolas de estufa, mirtilos e 
outros pequenos frutos, azeite, vinho, plantas aromáticas e medicinais), seja o mundial (azeite, vinho). 

Quanto às perspetivas de crescimento, atendendo à evolução da última década (mesmo em 
tempos de crise) e ao consumo anual per capita (44 euros no conjunto dos habitantes da UE, 210 euros 
na Suíça e 163 euros na Dinamarca, os dois países do Mundo com maior consumo anual médio por 
habitante), haverá por certo margem para um crescimento continuado. Esse crescimento continuará a 
ter como principal motor o mercado, podendo a procura crescer a um maior ritmo no caso de os preços 
não serem excessivamente altos e de a confiança dos consumidores não for posta em causa, com casos 
de fraude ou de contaminação indesejada. É preciso ainda um maior desenvolvimento técnico, que 
permita aumentar a produtividade sem pôr em causa a sustentabilidade, ou seja uma eco-
intensificação que permita também baixar os custos unitários de produção e os preços ao consumidor. 

Ao nível mundial, o movimento da agricultura biológica, liderado pela federação internacional 
IFOAM-Organics international, está a lançar a campanha “Organic 3.0” com o objetivo de aumentar a 
dimensão e a influência positiva no setor na agricultura global e na sociedade em geral. 
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1 - Situação e perspetivas no país e nos diferentes setores de produção em Portugal 

Em Portugal não existem estatísticas relativas ao mercado de produtos de agricultura 
biológica, o que é lamentável atendendo à considerável área de produção e ao aumento da procura. 
Assim, não se sabe quanto vale o mercado da alimentação biológica em Portugal, nem a parte da 
produção nacional destinada ao mercado interno ou à exportação. 

As estatísticas disponíveis para Portugal continental são relativas às áreas de cultivo por tipo 
de cultura e por região, e ao número de agricultores. Os dados mais recentes disponíveis, de 2014, 
indicam uma área total de 228 841 hectares, com a seguinte distribuição por culturas (por ordem 
decrescente de área): pastagem (66% - 150 824 ha), olival (8% - 18 990 ha), floresta (7% - 16 892 ha), 
forragem (6% - 13 413 ha), culturas arvenses ou cerealíferas (4% - 8207 ha), pousio (3% - 7437 ha), 
frutos secos (2% - 4567 ha), vinha (1% - 2767 ha), frutos frescos (1% - 2489 ha), hortícolas (1% - 
1982 ha), plantas aromáticas e medicinais (1% - 1272 ha). 

Esta distribuição das áreas revela um grande predomínio das pastagens, bastante superior ao 
que ocorre no conjunto da União europeia (42% de pastagens), e uma dimensão ainda muito reduzida 
do setor hortofrutícola. Como a carne e o leite resultantes das pastagens biológicas em Portugal, na sua 
grande maioria não chegam ao mercado com certificação “bio”, este predomínio das pastagens mostra 
a influência do subsídio agroambiental que se sobrepôs à do mercado. Já nos produtos vegetais frescos, 
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o mercado tem maior influência e o crescimento tem ocorrido em explorações de menor dimensão e 
menos dependentes de subsídios. 

Verifica-se ainda uma distribuição geográfica muito desigual, com a principal região em área 
certificada (Alentejo) com 56,4% da área total, e a região com menos área (Beira Litoral) com apenas 
0,9% da área total nacional do continente português. Também podemos concluir que as culturas com 
maiores áreas são aquelas cuja conversão é tecnicamente mais fácil e menos dependente de 
experimentação e demonstração prévia, e de acompanhamento técnico especializado no terreno. 

Esta situação leva a que a oferta de grande parte dos produtos frescos (em especial os 
hortofrutícolas), não seja suficiente para a procura interna, o que faz com que todos os distribuidores e 
muitos dos retalhistas, tenham de recorrer à importação doutros Estados-membro e até fora da União 
europeia. 

 
O olival e o azeite 

O setor com maior área de produção que chega ao mercado biológico é o do olival, em que 
existem vários lagares a trabalhar bem, nas melhores regiões olivícolas do país – Trás-os-Montes, Beira 
Interior, Alto Alentejo e região de Moura e Serpa. O azeite destina-se ao mercado nacional e, 
provavelmente em maior quantidade, à exportação, e é de reconhecida qualidade, com vários prémios 
em concursos nacionais e internacionais.  

O problema é não existir quantidade suficiente para responder à procura. Talvez por isso um 
produtor transmontano tenha caído na tentação de juntar óleo vegetal refinado ao seu azeite, situação 
detetada pela Deco e publicada na revista Proteste, sem que a empresa certificadora tivesse verificado 
tão grave infração. Outra situação também grave, foi a aplicação de herbicida num olival biológico, com 
mais de 100 hectares, na região de Beja, e que teve duas consequências ao nível da certificação. A 
certificadora que fazia o controlo de agricultura biodinâmica (marca internacional Demeter®) 
confirmou a irregularidade grave e a Demeter Internacional suspendeu a certificação do azeite. No 
entanto, a outra certificadora de agricultura biológica, que certificava o olival e o azeite como biológico, 
procurou encobrir a situação, tendo-se arrastado o processo alguns meses até à suspensão definitiva 
do olival em causa. Com a suspensão dos olivais e de acordo com a informação da autoridade 
competente (DGADR), o operador em causa passou a produzir e comercializar azeite “biológico” a 
partir de azeitona doutros produtores com certificação. 

Situações como esta, para além de darem uma má imagem ao setor, prejudicam não só os 
consumidores, mas todos os produtores que cumprem as regras e com muito esforço e dedicação. Apesar 
deste tipo de situações fraudulentas, felizmente que são casos raros e isolados, pois temos produtores 
com azeite biológico de muita qualidade, que são honestos e que continuam a vender bem o seu produto. 

 
A vinha e o vinho 

Na viticultura biológica Portugal tem tido uma boa evolução qualitativa, embora a área 
cultivada ainda seja relativamente pequena em comparação, por exemplo, com os cerca de 80 000 ha 
em Espanha. Mas também aqui a aposta tem de ser na qualidade, incluindo a componente de 
contaminação química relacionada com os pesticidas aplicados nas vinhas “convencionais” de parcelas 
próximas. Se o vinho “biológico” é difícil de diferenciar na prova, em comparação com um vinho 
“convencional”, já no que diz respeito à presença de resíduos de pesticidas a situação é bem mais 
favorável aos “biológicos”. O estudo realizado pela Deco em 2015 aponta nesse sentido, pois apesar de 
dois dos 15 vinhos biológicos (13%), analisados pela Deco/Proteste em 2015, conterem resíduos de 
pesticidas químicos, os vinhos “convencionais” no mesmo estudo, apresentaram um ou mais resíduos 
em 71% das garrafas analisadas, incluindo 5 pesticidas diferentes num dos vinhos nacionais. Se em 13 
dos 15 vinhos biológicos analisados não foi detetado qualquer pesticida, isso quer dizer que é possível 
a produção biológica sem a aplicação dos pesticidas de síntese química que, em tão grande quantidade, 
são aplicados nas vinhas convencionais e de produção integrada em Portugal. Porque não produzir 
mais “organic wine”, agora que também já temos normas comunitárias para a vinificação biológica e 
mercado para o mesmo (Regulamento EU nº 203/2012).Em algumas regiões, a pressão de pragas e 
doenças da vinha ainda é muita, o que aumenta os riscos de perdas de produção. Mas trabalhando bem 
e duma forma mais preventiva, podem-se obter boas produções. 

A aplicação de cobre como fungicida é um dos temas mais polémicos e criticados, mas é 
possível evitar excessos de cobre, respeitando a dose máxima autorizada (6 kg/ha e ano de cobre 
elementar, ou 3 kg/ha e ano na agricultura biodinâmica), que previne eventuais contaminações do 
solo. Nos casos de vinhas antigas ou instaladas em terrenos que já eram de vinha, o cobre do solo deve 
ser analisado desde o início da conversão para agricultura biológica, de modo a identificar eventuais casos 
de acumulação excessiva deste elemento, micronutriente importante para a vinha, mas que não deve 
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ultrapassar o limite legal na EU para a agricultura em geral, de 30mg/kg de terra seca. O intervalo mais 
adequado é de 0,9 a 7,0 mg/kg (método de análise Lakanen), pois abaixo de 0,9 mg/kg começam a 
surgir carências, e acima de 7 mg/kg, começam os riscos de toxicidade para organismos do solo 
(fungos, minhocas) e para as plantas. Para a produção biodinâmica as regras são mais exigentes, quer 
quanto ao uso do cobre (metade da dose autorizada em agricultura biológica), quer quanto à utilização 
dos “preparados biodinâmicos” e do cumprimento do “calendário biodinâmico”. A agricultura 
biodinâmica certificada e identificada pela marca Demeter®, tem já bastantes adeptos na viticultura 
mundial, com vinhos de muita qualidade e um mercado particular no centro e norte da Europa.  

 
O pomar e os diferentes frutos, frescos, secos e secados 

Porventura um pouco mais difícil que a vinha é a produção frutícola, com algumas variedades 
sensíveis às doenças, como é o caso da pêra Rocha. No entanto, até esta variedade, sensível a doenças 
como o pedrado e a estenfiliose, é possível produzir em agricultura biológica. Existe ainda um número 
muito escasso de produtores e de pomares em produção certificada, mas os primeiros a conseguir já 
estão a vender a pêra a preços que rentabilizam o seu trabalho e investimento, apesar de 
produtividades mais baixas. É que, quando se vendem peras a 1 €/kg, já não é preciso exigir tanto das 
árvore nem torná-las tão dependentes de adubos, água, reguladores de crescimento e de pesticidas. Já 
se consegue obter uma produção média de 20 t/ha de boas perasbiológicas, sem resíduos de pesticidas 
de síntese e, ao preço referido. Já é possível ganhar dinheiro, mesmo que se tenha de investir em frio, 
pois ainda são muito poucas as centrais fruteiras a trabalhar com fruta biológica. É de sublinhar 
também que, num anode intenso ataque de estenfiliose, como foi o ano de 2015, o ataque foi intenso 
em alguns pomares “convencionais”, enquanto os “biológicos” tiveram apenas ligeiros ataques, com a 
maioria das peras de boa qualidade, com a sua forma natural, sem alongamentos hormonais, com 
carepa mas muito doces e aromáticas. 

Ainda na proteção fitossanitária, tem sido constatado, não só em 2015, como em anos 
anteriores, que a psila da pereira deixou de ser problema. Será que foi por se ter substituído o azoto 
sintético pelo azoto da fava e do trevo? Ou porque as doenças foram tratadas com cobre e enxofre e 
não com fungicidas de síntese química? Ou porque se deixaram de aplicar inseticidas não seletivos que 
matavam os insetos auxiliares e agora o bichado é combatido com um inseticida microbiano e não um 
químico, que só mata a lagarta do bichado e não é tóxico para insetos ou ácaros auxiliares (e nem 
sequer para outras lagartas)?São questões que alguns países têm estudado com ensaios e análises, mas 
em Portugal para a produção biológica em geral e para a pêra Rocha biológica em particular, há muito 
pouca investigação e demonstração, o que deveria ser uma prioridade, nomeadamente na Medida de 
Inovação do PDR2020. 

Noutras frutas como a maçã será porventura mais fácil produzir “biológico”, se forem 
cultivadas as variedades mais resistentes às doenças, em particular ao pedrado. Já existem diversas 
variedades resistentes disponíveis comercialmente, embora a maior parte estrangeiras e não testadas 
ainda nas condições de solo e clima de Portugal. É mais uma cultura a estudar e a desenvolver no país 
em fruticultura biológica. Uma outra razão, não menos válida, para apostar na produção biológica de 
pêra (prioritariamente a Rocha) e de maçã, é o baixo preço ao produtor que estes frutos têm tido na 
produção convencional e integrada nos últimos anos. De acordo com dados de cinco organizações de 
produtores (OP) da região Oeste, os valores entre 2010 e 2014 foram os seguintes: 

- Pera Rocha convencional: preço = 0,29€/g; custo = 0,24€/kg; rendimento líquido = 0,05€/kg 
= 1500€/ha (30 000kg/ha); 

- Maçã convencional: preço = 0,27€/kg; custo = 0,21€/kg; rendimento líquido = 0,06€/kg = 
2700€/ha (45 000 kg/ha). 

Já na pera biológica, com dados de uma das poucas OP que trabalha no setor, os números são 
mais favoráveis: 

- Pera Rocha biológica: preço = 1,00€/kg; custo = 0,50€/kg; rendimento líquido = 0,50€/kg= 
10 000€/ha (20 000 kg/ha). 

Outros frutos frescos têm também mercado e condições para a produção, como é o caso da 
romã que se começa a produzir no Alentejo (região de Beja e de Alvito) com bons resultados. 

O setor dos pequenos frutos tem também alguns produtores, nomeadamente de mirtilo, 
amora, framboesa e morango, sendo este último o mais procurado, talvez por ser mais evidente a 
diferença no aroma e no sabor. 

Nos frutos secos biológicos também é possível o aumento da produção e da exportação, em 
especial de amêndoa e noz, principalmente nas regiões interiores onde haja regadio, como o caso do 
Alentejo no perímetro de rega da barragem de Alqueva. 
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Outro setor frutícola com potencialidades é o dos frutos secados, em especial o figo, que já se 
produz, transforma e exporta no Algarve. 

 
A horta de ar livre e de estufa, para fresco e para a indústria 

A produção hortícola, apesar da ainda reduzida área de produção nacional, é aquela que mais 
chega ao consumidor português pois, por um lado, quem cultiva legumes biológicos tem como 
principal motivação o mercado e não o subsídio e, por outro lado, o consumidor procura em primeiro 
lugar os produtos frescos hortofrutícolas. Salvo raras exceções de produção hortícola para exportação 
(caso do tomate em estufa, ou do espargo verde que se começa agora a produzir com alguma 
dimensão), a grande maioria é para o mercado nacional e produzido por pequenas empresas, muitas 
delas familiares. É também de salientar que grande parte da produção é vendida em circuitos curtos, 
em mercados de venda direta, em lojas especializadas, ou em entrega domiciliária ao consumidor pelo 
chamado sistema de “cabazes” com pré-encomenda. Desta forma, torna-se possível ter melhores 
preços ao produtor sem subir demasiado os preços no consumidor. No caso de venda em grandes 
superfícies, os produtos frescos muitas vezes atingem preços muito altos, em parte porque têm de ser 
pré-embalados para evitar misturas com os não biológicos e porque as margens de comercialização são altas. 

No setor hortícola existe ainda alguma produção para a indústria, os chamados horto-
industriais, seja no tomate para concentrados e seus derivados, seja no brócolo para congelar, havendo 
em ambos os casos um potencial de crescimento, com o mercado e a indústria a precisarem de produto 
biológico que os agricultores ainda não têm em quantidade suficiente. 

No setor hortícola também é necessário mais conhecimento aplicado, pois subsistem alguns 
problemas de difícil resolução quando os produtores não têm suficiente informação ou tecnologia para 
os resolver. É de salientar a produção biológica de cenoura, que é de tal modo exígua em Portugal que a 
grande maioria da que chega ao mercado nacional é importada. Isto é ainda mais grave quando os 
distribuidores estrangeiros solicitam este produto a Portugal na época em que no Norte da Europa não 
conseguem produzir e os produtores nacionais não são capazes de responder, perdendo a 
oportunidade de valorizar a sua produção. 
 
As searas, o pão e as rações 

Nos cereais, por razões climáticas e de solos de baixa fertilidade, não temos as melhores 
condições, em especial para os de pragana e de sequeiro e, por isso, a produção de trigo e centeio 
nacionais é diminuta e não chega para o pão biológico que já por cá se faz e consome. Há também falta 
e procura de milho grão para rações, e de milho doce para alimentação humana, pelo que, havendo 
água para a rega, é uma cultura a considerar. Podemos também acrescentar as proteaginosas, como a 
fava-ratinha, a ervilha forrageira, o tremoço, o grão-de-bico, o feijão-frade, e até o chícharo (nos solos 
calcários), como culturas com algum potencial para o mercado biológico, que procura alternativas aos 
alimentos de origem animal. 
 
As plantas para os temperos e para a farmácia 

Finalmente o setor das plantas aromáticas e medicinais teve um grande crescimento nos 
últimos anos graças à entrada de muitos jovens agricultores, o que está a permitir o aumento da 
exportação, visto o mercado interno não absorver o referido aumento de produção. Temos boas 
condições naturais para produzir com qualidade, mas a produção e venda de plantas secas a granel tem uma 
rentabilidade limitada, devido aos preços baixos que resultaram do aumento de uma oferta não organizada. 

A viabilidade de muitas das novas unidades de produção passa por boas tecnologias de 
produção e secagem que assegurem a melhor qualidade, e pela criação de organizações de produtores 
que promovam e valorizem o produto, como aliás já está a acontecer. 

 
2 - A agricultura biológica na União Europeia 

No conjunto dos países da União Europeia em que há dados estatísticos, o volume de vendas 
anuais já ultrapassou os 22 000 milhões de euros (dados de 2013), com um crescimento médio anual 
de 11% no período de 10 anos entre 2004 e 2013 (Willer, 2015). O mercado europeu é o segundo no 
mundo depois do norte-americano (FIBL & IFOAM, 2015) e outros mercados estão também a crescer, 
como o brasileiro e o chinês. Esta tendência de crescimento europeu e mundial deverá manter-se. No 
entanto, à medida que mais produtores vão entrando para responder a essa procura, aumenta também 
o risco de incumprimento e de perda de confiança dos consumidores. Este é pois um dos pontos críticos 
para um crescimento sustentável, porventura o mais importante para a sustentabilidade económica do setor.  

Há também que passar a considerar as externalidades que são efeitos não desejados, 
habitualmente de custos não quantificados, mas que devem passar a sê-lo.   
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3 - A qualidade alimentar, a certificação e a confiança como fatores de valorização e de 
crescimento 

Os estudos comparativos entre o mesmo tipo de alimentos em diferentes modos de produção – 
convencional e biológico – têm mostrado melhor qualidade nutricional e sanitária para os “biológicos”. 
Em 2006 foi publicado pelo Research Institute of Organic Agriculture (FIBL), na Suiça, uma síntese de 
98 estudos publicados em vários países (Alfoldi et al., 2006), que revelou as seguintes diferenças: 

- Ácidos gordos essenciais (ómega 3 e ácido linoleico conjugado) - 10 a 60% mais em leite, 
queijo e carne; 

- Minerais - mais ferro e magnésio em hortícolas; 
- Vitaminas - 5 a 90% mais em frutos e hortícolas; 
- Antioxidantes - 10 a 50% mais em frutos e hortícolas e vinho; 
- Resíduos de pesticidas - 200 vezes menos nos alimentos biológicos, com uma média de 

0,002 mg/kg contra 0,4 mg/kg nos alimentos convencionais. 
Mais recentemente, em 2014, o estudo de meta-análise mais completo até agora publicado, 

com base em 343 estudos comparativos de alimentos de origem vegetal, mostrou as 
seguintes vantagena para os alimentos biológicos (Baranski et al., 2014): 

- Antioxidantes - ácidos fenólicos (+19%), flovononas (+69%), estilbenos (+28%), flavonas 
(+26%), flavonóis (+50%) e antocianinas (+51%); 

- Metais pesados - cádmio (-48%); 
- Nitratos (-30%) e nitritos (-87%); 
- Pesticidas - 10% de presença em alimentos biológicos, contra 75% em frutos 

convencionais, 32% em hortícolas convencionais, e 45% em produtos transformados 
também convencionais. 

Os consumidores procuram os alimentos de agricultura biológica e biodinâmica 
principalmente pela sua melhor qualidade e também por serem os únicos modos de produção agrícola 
que não permitem os organismos geneticamente modificados (OGM), sejam variedades transgénicas, 
sejam outros organismos. Para dar maior garantia de que as normas de produção, conservação, 
armazenamento, importação e certificação, são cumpridas de forma semelhante em todos os Estados-
membro, a legislação comunitária é a mesma, na forma de regulamento, que não precisa de ser 
transposta para a lei nacional: Reg. (CE) n.º 834/2007; Reg. (CE) n.º 889/2008 (regulamentação do 
anterior); Reg. de execução (UE) n.º 354/2014 (altera os anexos I, II, V e VI do Reg. 889/2008). 

Apesar desta uniformidade, há diversas formas de pôr em prática esta legislação, de que 
resulta um modo de fazer agricultura com diferentes níveis de intensificação e de valor acrescentado. A 
certificação das práticas e dos produtos finais é obrigatória quando o alimento se destina ao mercado. 
Em Portugal, em que o Estado delegou em empresas privadas esse serviço, há um número, porventura 
excessivo, de empresas de controlo e certificação (OC), que competem entre elas pelo baixo preço, 
diminuindo em simultâneo o nível de controlo, nomeadamente pelo reduzido número de análises 
feitas, e o número de visitas. 

 
4 - Conclusões 

A produção de agricultura biológica tem ainda pela frente um longo caminho com potencial de 
crescimento para o mercado nacional, europeu e mundial. É o modo de produção agrícola que mais 
valoriza a produção, mas essa valorização está dependente da boa qualidade do produto e da confiança 
que o consumidor tiver no produtor e no sistema de certificação, pois só assim estará disposto a pagar 
mais, e também a apoiar, desta forma, o agricultor, tornando-o menos dependente dos subsídios 
agrícolas. Falta também mais inovação, experimentação e demonstração, pois muitas vezes têm de ser 
os próprios produtores a inovar com produtos e tecnologias que ainda não foram testadas em Portugal. 
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