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AGROBIO

Missão: Promover a agricultura biológica em Portugal, fornecendo meios que

auxiliem o consumidor e o produtor a efetuarem as melhores escolhas ao nível

ambiental e nutricional.

8000ASSOCIADOS 
Produtores
Transformadores
Distribuidores
consumidores

Desde 1985



AGROBIO

Atividades e Serviços
Educação Ambiental ( Hortas e Alimentação Saudável e Sustentável)

Assistência Técnica (Produção, Transformação, Comercialização)

Terra Sã – Feira Nacional de Agricultura Biológica

Sensibilização e Divulgação

Formação

Mercados Agrobio



O que é a Agricultura 
Biológica?

Conceito
Agricultura biológica é um sistema de produção agrícola (vegetal e animal) que
procura a obtenção de alimentos de qualidade superior, recorrendo a técnicas
que garantam a sua sustentabilidade, preservando o solo, o meio ambiente e a
biodiversidade, privilegiando a utilização dos recursos locais e evitando o
recurso a produtos químicos de síntese e adubos facilmente solúveis.



O que é a Agricultura 
Biológica?

Objetivos
Obtenção de alimentos de elevada qualidade nutritiva;

Promover práticas sustentáveis e de impacto positivo no ecossistema

agrícola;

Preservar o solo e o meio ambiente;

Salvaguardar a saúde do consumidor e do produtor.



O que é a Agricultura 
Biológica?

A Agricultura Biológica é também conhecida como: 

– Agricultura Orgânica (Brasil e países de língua inglesa) 

– Agricultura Ecológica (Espanha, Dinamarca) 

– Agricultura Natural (Japão) 

Na Europa, a Agricultura Biológica é alvo de
legislação específica, o Reg. (CE) n.º 834/2007 do
Conselho de 28 de junho.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:02007R0834-20130701


Porquê a Agricultura 
Biológica?

Animais saudáveis dependem de plantas saudáveis 

Plantas saudáveis dependem do solo saudável 

Solos saudáveis dependem de decompositores saudáveis 



Porquê a Agricultura 
Biológica?

Preservação recursos naturais e ecológicos 
• Equilíbrio ecológico 
• Reciclagem de nutrientes 
• Manutenção / aumento biodiversidade ecossistemas 
• Exclusão de OGM‘s

Combinação das melhores práticas ambientais 
• Utilização de organismos vivos e métodos de produção mecânicos 
• Prática de cultivo de vegetais e produção animal adequados ao solo 
• Avaliação dos riscos e utilização de medidas preventivas 

Promoção da vida e da fertilidade dos solos 
• Ecossistema que alimenta as plantas 
• Método de produção com recurso a substâncias e processos naturais 

Promoção do bem-estar e sanidade animal 



Agricultura Biológica no 
mundo

Superfície em AB: 1999: 11 milhões ha
2016: 57,8  milhões ha

Principais culturas em 2015: 
Pastagens , Forragens e Culturas arvenses (63%);

Nº países em AB: 178;



Agricultura Biológica no 
mundo

2016

Nº operadores : 2,8 milhões;

Nº produtores agrícolas: 2,7 milhões;

Nº preparadores: 81 000;

Nº importadores: 5 100;

Nº exportadores: 6 400;

Top 3 em produtores: India (835 000); Uganda (210 352); México (210 000)



Agricultura Biológica no Mundo

Mercado

O mercado de vendas aumentou em quase 2 décadas de 16 biliões € para 80 

biliões €;

90 % das vendas são na América do Norte e Europa;

Crescimento de 10% em 2016;  França cresceu 20%;

Existe uma proliferação de modelos de certificação;

Maior crescimento do consumo per capita na Europa;

Nos EUA e Europa a preferência do consumidor vai para os legumes, frutas e 

lacticínios.



Agricultura Biológica em Portugal

Superfície em AB: 1994: 7183 ha

2004: 175 000 ha

2014: 215 000 ha

2017: 253 786 ha

Superfície agrícola utilizada (SAU) em AB (2017): 7%;

SAU em AB na UE: 6,2%



Agricultura Biológica em Portugal

Principais culturas em 2017: Pastagens e forragens ( 72%);

Frutos secos ( 9%); Olival (8,6%); Culturas arvenses (2,9%); Fruticultura (1,6%);

Vinha ( 1,4%); horticultura (1,2%); Plantas aromáticas (0,3%)

Apenas 25% da superfície cultivada em AB é destinada ao 

consumo humano direto ou para transformação



Agricultura Biológica em Portugal

2017
Nº operadores : 5654;
Nº produtores agrícolas: 4674;
Nº produtores aquícolas: 2;
Nº processadores/transf.: 760;
Nº importadores: 22;
Nº exportadores: 7;
Outros operadores (ex: distribuidores): 195



Agricultura Biológica em Portugal
Mercado

Em crescimento acentuado nos últimos anos e com previsão para a 

manutenção desta tendência;

A reintrodução dos mercados locais (2003) e exclusivamente 

biológicos é uma ideia da Agrobio que vingou e são hoje 

considerados uma excelente promoção da Agricultura Biológica;

Hoje podemos encontrar produtos biológicos em mais de 1000 

pontos de venda (de grandes superfícies a lojas exclusivamente BIO).



Agricultura Biológica em Portugal
Mercado

Importação de produtos biológicos ( 2014-16) (Ton.)
2014 – 46,7 ; 2015 – 45,8;   2016 – 388,1
--->  Var. % - 2014-16: 732 %

Importação por produtos  (2014-16) (%)
Frutos e hortícolas:  49%
Cereais e leguminosas: 43%
Óleos e gorduras: 7%
Outros produtos alimentares: 1%         

Fonte : DGADR



Estratégia  e Plano Acção Nacional
em Agricultura Biológica

Resolução do Conselho de Ministros n.º 110/2017 de 27 Junho 2017

Duração: 10 anos (revisão em 2022)

5 objectivos estratégicos

3 eixos de acção

18 objectivos operacionais

10 metas a atingir

58 acções a desenvolver



Estratégia  e Plano Acção Nacional
em Agricultura Biológica

Objectivos estratégicos

1. Fomentar a expansão das áreas de Produção Biológica
nos setores da Agricultura, da Pecuária e da Aquicultura;

2. Aumentar a oferta de produtos agrícolas e agroalimentares
obtidos em Produção Biológica;

3. Desenvolver a procura de produtos biológicos.



Estratégia  e Plano Acção Nacional
em Agricultura Biológica

Objectivos estratégicos (cont.)

4. Promover o conhecimento e elevar o nível de
competências sobre o Agricultura e Produção Biológica;

5. Dinamizar a inovação empresarial e a disponibilidade
de informação estatística, de mercado e de apoio técnico
à produção agrícola, pecuária e aquícola Biológica.



Estratégia  e Plano Acção Nacional
em Agricultura Biológica

Eixos de ação

1. Produção

2. Promoção e mercados

3. Inovação, Conhecimento e Difusão de Informação



Estratégia  e Plano Acção Nacional
em Agricultura Biológica

METAS DA ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A AGRICULTURA BIOLÓGICA

I) Duplicar a área de Agricultura Biológica, para cerca
de 12 % da SAU nacional;

II) Triplicar as áreas de hortofrutícolas, leguminosas, proteaginosas, 
frutos secos, cereais e outras culturas vegetais destinadas a consumo 
direto ou transformação;



Estratégia  e Plano Acção Nacional
em Agricultura Biológica

METAS DA ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A AGRICULTURA BIOLÓGICA

III) Duplicar a produção pecuária e aquícola em PB, com particular 
incidência na produção de suínos, aves de capoeira, coelhos e apícola;

IV) Duplicar a capacidade interna de transformação de produtos 
biológicos;

V) Incrementar em 50 % o consumo de produtos biológicos;



Estratégia  e Plano Acção Nacional
em Agricultura Biológica

METAS DA ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A AGRICULTURA BIOLÓGICA

VI) Triplicar a disponibilidade de produtos biológicos nacionais no 
mercado;

VII) Reforçar a capacidade técnica em PB, com duplicação do n.º de 
técnicos credenciados e o reforço da capacidade técnica específica do 
Estado;

VIII) Aumento em pelo menos 20 % a capacidade de oferta formativa;



Estratégia  e Plano Acção Nacional
em Agricultura Biológica

METAS DA ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A AGRICULTURA BIOLÓGICA

IX) Criação de uma rede de experimentação de AB, com instalação de 
pelo menos uma unidade experimental certificada, em cada Região 
Agrária do País;

X) Criação de um Portal “BIO” de divulgação, promoção de inovação e 
difusão de informação técnico-científica específica.



Que desafios?

Aumentar a produção;

Investigar, demonstrar e disseminar o conhecimento;

Aumentar a confiança ao consumidor;

Informar e sensibilizar.



OBRIGADO

Jaime Manuel Carvalho Ferreira
Presidente da AGROBIO

direccao@agrobio.pt
912237056
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