
Produção Animal Biológica: 
sustentabilidade vista pelo setor da restauração

Beatriz Oliveira



Sector da Restauração, organização

Prestação de serviços 
de alimentação em 

refeitórios de 
escolas, hospitais e 

empresas

Restaurantes, 
cafetarias abertas ao 

público em geral 

23% dos portugueses fazem refeições 
fora de casa, pelo menos uma vez por semana

≈ 156 milhões refeições/ano

Global Out-of-Home Dining Survey, Nielsen
Agosto 2016

Coletiva

Pública

170 milhões refeições/ ano

Fonte: sites dos 4 maiores grupos de restauração coletiva em 
Portugal



Panorama português

2014
2017

Os consumidores têm a perceção de que em pecuária biológica o 
bem-estar animal é um princípio essencial, o que muito valorizam, 
podendo esta característica fazer a diferença no momento da opção de 
compra por este tipo de produtos.



Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física

“11,6% da população adulta nacional consome produtos de agricultura biológica (com certificação), 

sendo os idosos os que menos consomem este tipo de produtos. 

Fonte: Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, IPATIMUP, 2014-2016



Estratégia Nacional,
para a agricultura biológica 

Consulta pública (Despacho nº 7665/2016)

204 questionários elegíveis para tratamento
40,2% cidadãos
18,6% produtores biológicos
15,2% consumidores biológicos

1.1 Aumentar a produção vegetal biológica

1.2 Aumentar a produção animal biológica
1.3 Fomentar o desenvolvimento da aquicultura biológica
1.4 Fomentar a Produção Biológica em áreas protegidas, rede Natura e zonas vulneráveis
1.5 Aumentar a oferta de produtos biológicos transformados e preparados
1.6 Aumentar a disponibilidade de sementes e material de propagação vegetativo de variedades tradicionais
1.7 Facilitar a homologação em Portugal de produtos fitofarmacêuticos para utilização em AB já autorizados 
em Estados-Membros com condições climáticas análogas a Portugal
1.8 Discriminar positivamente a agricultura biológica em sede fiscal. 

1.2.1 - Regulamentar o licenciamento de unidades móveis de abate de 
animais em MPB 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 

receberam uma menor aprovação dos 
participantes na consulta pública embora tenham 
sido mais valorizadas pelos produtores biológicos

Fonte: Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Estratégia Nacional, para a agricultura biológica, 2016



Consumidor, Tendência de Consumo

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



Consumidor, Tendência de Consumo

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



Consumidor, Tendência de Consumo

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



Agricultura Biológica | EU e Mundial

Source: ec.europa.eu/agriculture/organic



EU, Panorama geral
EU



Agricultura Biológica | EU e Mundial



Portugal, Panorama geral

Produção Biológica
239.864 hectares

Área total de produção agrícola em Portugal - 3.641.592 ha

Área de produção agrícola biológica – 7% 

82% da superfície de produção, na Beira Interior e Alentejo

20% da área produção, 

destina-se a bens alimentares

3837 
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2017, Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural



Produção Agrícola | PT

2017, Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Evolução da superfície em agricultura biológica (ha) | Continente Ocupação cultural da superfície em agricultura biológica 2015 | Continente

20% 
destinada à 
produção 
alimentar



Pecuária Biológica| PT

2002 2015

38.072 cabeças 108.337 cabeças 98.876 cabeças 61.062 bicos 55.001 colmeias
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Source: Eurostat data on the basis of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production (online data codes: org_lstspec_h and org_lstspec) 

Evolution of animals (heads) under organic production in the EU-28, 2015 

Restauração 
Coletiva PT 

≈20 mil Ton /ano



Afinal, o que pretende o consumidor?

Bem 
estar 

animal ?
Sabor ?Valor 

nutritivo?

Produto 
local 

?

Produto 
biológico?

Respeito 
pela 

natureza 
?

Saúde ?

Comércio 
justo 

?

Preço   ?

Origem 
dos 

produtos 
?



Local is the new global

Privilégio de 
+ Produtos sazonais
+ Produtos nacionais

> Dinamização da economia local
> Postos de trabalho 

< Desperdício alimentar
< km alimentares
< Pegada carbónica

Source: World Economic Forum “ Shaping the future of global food systems: a scenarios analysis



Balança comercial – O que pretendemos? O 
que pretende o consumidor?

Produtos biológicos
Importação

Consumo local?
Consumo produto Português?

ou





ODS

Garantir padrões de consumo e de 
produção sustentáveis
Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e consciencialização 
para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza



Produção animal biológica vs Bem-estar 
animal



Produção animal biológica 
vs Origem das matérias-primas

. Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e 
consciencialização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a 
natureza



Custo Produtos Bio vs Produtos não Bio

Produção biológica Vegetal

Produção biológica Animal

Fonte: Preços da Grande Distribuição



Sector da Restauração, 
como dar resposta?

Restaurantes, 
cafetarias abertas ao 

público em geral 
Pública

. Quando? Imediato
. Onde? Restaurantes específicos

. Quem? Consumidores mais permeáveis
. Como? Incrementa o preço

Prestação de serviços 
de alimentação em 

refeitórios de 
escolas, hospitais e 

empresas

Coletiva

. Como? Novas exigências contratuais | 
Legislação sobre compras públicas 

sustentáveis
. Quem? Consumidores ou Clientes!?
. Quando? Existir disponibilidade para 

incrementar preço!



beatrizoliveira@ordemdosnutricionistas.pt

Muito obrigada!

mailto:beatrizoliveira@ordemdosnutricionistas.pt

