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Dados sobre a evolução da produção animal 
biológica em Portugal 
Estratégia nacional para agricultura biológica 
e Plano de ação 
   
   
 

 

Pontos a abordar   

https://forumanimalbio.dgadr.pt/


 

Aspetos fundamentais   

A produção biológica é um sistema 
global de gestão das explorações 
agrícolas (…) que combina as melhores 
práticas ambientais, um elevado nível 
de biodiversidade, a preservação dos 
recursos naturais, a aplicação de 
normas exigentes em matéria de bem-
estar dos animais  
e método de produção em sintonia com 
a preferência de certos consumidores 
por produtos obtidos utilizando 
substâncias e processos naturais  

Fundo de fertilidade do solo 
Interligação  

produção vegetal- produção animal 

Os animais e a produção pecuária 
neste modo de produção são 
considerados parte integrante do 
sistema agrícola 



Produtores agrícolas e produtores pecuários 

Consulta Publica 
2012 
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1994  - 234 de produtores agrícolas  

2015 - 3.837 produtores agrícolas 

Saiba mais em: 

http://www.dgadr.mamaot.pt/val-qual/mod-bio 

Produtores pecuários : 

2004 - 446 produtores 

2015 - 1324 produtores 

http://www.dgadr.mamaot.pt/val-qual/mod-bio
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Superfície e Efetivo pecuário biológico -2015  
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Cerca de 80% a pastagens e forragens  

20% destinada à produção de bens alimentares 

(consumo alimentar direto ou transformação) 

96.876 cabeças de bovinos 
108.337 cabeças de ovinos  
61.062 bicos aves 
 55.001 colmeias  

Sem expressividade numérica relevante :  
 suínos, caprinos e equídeos 

Saiba mais em: 

http://www.dgadr.mamaot.pt/val-qual/mod-bio 
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Oferta e procura 

O crescimento da procura por parte dos consumidores nos 
últimos anos tem sido particularmente notável 
 

Procura maior do que a oferta 

Estimulo para o 
mercado dos produtos 
biológicos 
 

Reformas da PAC  
= »  ênfase na orientação para o 
mercado e no fornecimento de 
produtos de qualidade que 
satisfaçam as expectativas dos 
consumidores 



Despacho n.º 7665/2016, de 9 de junho SEFDR 

GT para avaliar, preparar e apresentar uma 
proposta de Estratégia Nacional para a 
Agricultura Biológica (ENAB) e de um Plano 
de Ação (PA) para a produção e promoção 
de produtos biológicos 

Proposta colocada em 
consulta pública on line 
entre 29 de Março e 12 de 
abril de 2017 

DGADR 
GPP 
AGROBIO 
ESAC 
DRA RAM/ RAA 

CAP 
CNA 
CONFRAGRI 
AJAP 



Metodologia 

• Análise do 
setor 

• Análise 
SWOT 

• Consulta 
pública 

Análise 

• Objetivos 
estratégicos 

• Objetivos 
operacionais 

• Ações 

Proposta 

Elaboração da Estratégia 



•Fomentar a expansão das áreas de produção 
em MPB nos setores da Agricultura, da 
Pecuária e da Aquicultura, através da melhoria 
da sua viabilidade técnica e do reforço da sua 
atratividade económica 

Objetivo estratégico 1 



OE 1 – objetivos operacionais  e ações 

1.2 - Aumentar a produção animal biológica 
 
1.2.1 - Regulamentar o licenciamento de unidades móveis de abate  e a 
respetiva elegibilidade no âmbito dos apoios à transformação e 
comercialização de produtos agrícolas 
1.2.2 - Promover a criação de linhas de abate de animais certificados 
em MPB nas unidades já existentes 
1.2.3 - Discriminar positivamente os apoios ao investimento para a 
produção pecuária biológica, designadamente suínos, aves de capoeira 
e apicultura 
 



OE 1 – objetivos operacionais  e ações 

1.8 - Discriminar positivamente a agricultura biológica em 
sede fiscal  
1.8.1 - Majorar os custos de certificação de produtos 
biológicos em sede de IRC e IRS  



•Desenvolver a procura de produtos biológicos, 
através da estruturação das fileiras, a  abertura de 
novos mercados, a promoção da sua notoriedade,  
da sua disponibilidade  e do reforço da confiança 
e credibilidade junto do consumidor 

Objetivo estratégico 2 



OE 2 – objetivos operacionais 

2.1 - Aumentar o consumo de produtos biológicos 
 
2.2 - Reforçar a confiança dos consumidores nos produtos biológicos 
 
2.3. - Promover o acesso dos produtos biológicos nacionais ao 
mercado     
 
2.4 - Ampliar o conhecimento dos mecanismos do mercado e do 
consumo dos produtos biológicos 
 
2.5 - Desenvolver um plano de promoção dos produtos biológicos 
 



•Promover o conhecimento técnico-científico e 
elevar o nível de competências sobre Produção 
Biológica nas condições edafo-climáticas 
específicas nacionais 

Objetivo estratégico 3 



OE 3 – objetivos operacionais 

 

3.1 - Adequar a formação profissional e o ensino em PB 
 
3.2 - Promover a I&D em PB 
 
3.3 - Melhorar a informação estatística e de mercados de produtos 
biológicos 
 
3.4 - Melhorar o apoio técnico específico em AB 
 
3.5 - Aumentar a disponibilidade de informação e documentação 
técnica relativa à PB adaptado às condições nacionais 
 



Área  10% da SAU nacional 

Triplicar as áreas  

 hortofrutícolas, leguminosas, proteaginosas, frutos secos, cereais e 
outras culturas vegetais destinadas a consumo direto ou 
transformação. 

 

Duplicar a produção pecuária em PB de suínos e aves de capoeira 
e promover a produção cunícola, apícola e aquícola. 

 

Duplicar a capacidade interna de transformação de produtos 
biológicos. 

 

 

Metas -horizonte temporal de 10 anos 



Expandir o consumo e aumentar a disponibilidade de 
produtos biológicos nacionais no mercado 

 

Reforçar a capacidade técnica em PB, com duplicação do nº de 
técnicos credenciados, reforço da capacidade técnica específica 
do Estado e aumento da oferta formativa. 

 

Promover a inovação e o conhecimento em PB adaptado às 
condições específicas nacionais 

 

 

Metas - horizonte temporal de 10 anos 



Aprovação da 
Estratégia Nacional 
para a Agricultura 
Biológica e Plano 
de Ação 
 
 
 

RCM 
 

 

Operacionalização 
do plano de ação 
em várias fases 
 

 



Obrigada 
 

http://www.dgadr.pt/sustentavel/modo-de-
producao-biologico 


