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Evolução da superfície em agricultura biológica (ha) - Continente

Panorama nacional

� No ano de 2015, a superfície em agricultura biológica atingiu o valor de 239.864 hectares, o

que corresponde a um acréscimo de 12% face a 2014;

� Superfície cultivada em agricultura biológica tem vindo a crescer de forma sustentada, perspetivando-se 

que em 2020 ultrapasse os 250.000 hectares.



A superfície cultivada em agricultura biológica:

80%, pastagens e forragens destinadas a alimentar o efetivo pecuário.

20% produção de bens alimentares

Ocupação cultural da superfície em agricultura biológica- 2015 - Continente

Panorama nacional



Panorama europeu

A Dinamarca está a preparar-se para ter uma 

agricultura totalmente sustentável. Este é um 

dos projetos que o atual governo tem intenção 

de pôr em prática – transformar a agricultura 

dinamarquesa em 100% biológica.

Fonte: http://naturlink.pt/article.aspx?menuid=59&cid=89608&bl=1&viewall=true



Fonte: https://ec.europa.eu/agriculture/organic

Evolução da superfície total em Agricultura Biológica na UE 28 (milhões ha)

Panorama europeu



Mercado Português 

� Sector dos produtos biológicos vale mais de 22 milhões de euros;

� Taxa de crescimento  média anual  10%. 

Mercado Europeu

� O Sector dos alimentos biológicos atinge os 20 biliões de euros anualmente;

� Taxa de crescimento anual 10% (nas ultimas duas décadas);

� Representa uma quota estimada em 1.5% de todo o mercado alimentar.

Panorama nacional versus europeu



O QUE PRETENDE O 

CONSUMIDOR ?



1. Saúde e Bem Estar 

Maior consciência da importância da sua saúde e bem estar;

� Procura alternativas de consumo;

� Alimentos mais benéficos e com valor acrescentado. 

Desta tendência destacam-se 3 principais linhas com perspetivas crescimento para o futuro:

� Segmentação crescente de necessidades (Condição médica ou evitando produtos com 

conotação menos benéfica para a saúde;

� Procura por Alimentos Biológicos;
� Procura de alimentos com características específicas (alimentos funcionais).

2. Confiança

Consumidor está crescentemente desperto para a necessidade de realizar um consumo consciente e 

respeitador da disponibilidade limitada dos recursos naturais.

Fonte: Deloitte. Estudo “Have you met the new consumer?”, abril 2017

Tendências de consumo



Produtos Biológicos….como identificá-los ?

Tendências de consumo



Eurofolha

«Eurofolha» da UE (obrigatório desde 1 de Julho de 2012) para alimentos pré-embalados) e a rotulagem 

dos produtos biológicos permitem a Confiança Total do Consumidor de que estes alimentos são 

produzidos de acordo com os requisitos dos regulamentos comunitários relativos à produção, controlo e 

rotulagem de produtos biológicos;

O símbolo é composto por um fundo verde onde se vê o contorno de uma folha feito pelas 12 estrelas da 

União Europeia.

• “Agricultura da UE”, sempre que a matéria-prima agrícola tenha sido produzida na União Europeia,

• “Agricultura fora da UE”, sempre que a matéria-prima agrícola tenha sido produzida em países terceiros,

• “Agricultura da UE/fora da UE”, sempre que uma parte das matérias-primas agrícolas tenha sido

produzida na Comunidade e outra parte num país terceiro.

Fonte: www.dgadr.gov.pt/images/docs/val/bio/Biologica/Guia_Rotulagem_MPB.pdf



ABRANGE:

� Produção vegetal, animal, aquicultura e de algas marinhas;

� Produção de alimentos transformados para animais;

� Produção de géneros alimentícios transformados;

� Produção de leveduras biológicas.

Modo de Produção Biológico



REGULAMENTAÇÃO

Regulamentação Comunitária e Normativos

Reg.(CE) n.º 834/2007 do Conselho de 28 de junho, relativo à produção biológica e à rotulagem dos 

produtos biológicos;

Reg.(CE) n.º 889/2008 da Comissão de 5 de setembro, que estabelece normas de execução do Reg.(CE) 

n.º 834/2007.

Regulamentação nacional, procedimentos e derrogações

Derrogação das regras de produção

Modo de Produção Biológico



Organismo Delegado: Entidade reconhecida pelo MADRP/GPP para efetuar ações 

de controlo e/ou certificação no âmbito das áreas técnicas de reconhecimento.

� Os Organismos Delegados estão reconhecidos por categorias; 

� O reconhecimento requer estabelecer procedimentos internos que respondam 

aos requisitos regulamentares:

� Mecanismos que garantem a imparcialidade e rigor do processo;

� Auditores qualificados. 

Organismo Delegado e Certificação 



Organismo Delegado e Certificação 

Organismo Delegado - uma pessoa coletiva

distinta na qual as autoridades competentes

tenham delegado determinadas tarefas de

controlo oficial ou determinadas tarefas

relacionadas com outras atividades oficiais;

PT-BIO 09



Benefícios MPB  
• Controlo de cadeia de produção e fornecimento

Os produtos biológicos são valorizados pelo seu modo de produção e pelo controlo da
cadeia de valor;

� Proibição da utilização de OGM;

� Proibição da utilização da radiação ionizante;

� 95% dos seus ingredientes de origem agrícola devem ser biológicos; 

� Segurança Alimentar, ambiente e bem-estar animal.



Benefícios MPB  

• Rotulagem

Permite a marcação do produto, através da rotulagem, com um logotipo EU;

O consumidor reconhece este logotipo e permite a escolha facilitada dos produtos em
venda;

• Reconhecimento

O consumidor atual reconhece os benefícios da produção biológica e valoriza a saúde,
bem-estar e o ambiente.

PT-BIO 09
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