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Jaime Ferreira, presidente da Direcção da Agrobio – Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, destaca
os avanços recentes nos números da agricultura biológica em Portugal e o interesse existente.

Mas sublinha também os muitos desafios que o sector enfrenta e o muito que falta fazer.
Carlos Afonso

«A QUEM É QUE A AGRICULTURA 
BIOLÓGICA INCOMODA?»

Que balanço fazem dos primeiros cinco anos de imple-
mentação da Estratégia Nacional para a Agricultura 
Biológica e do respectivo Plano de Acção, criados em 
2017?  
O balanço é positivo. Sobretudo, há uma parte administrativa 
que foi avançando. Em 2021, houve um avanço substancial, 
fruto da abertura das medidas de apoio à agricultura bioló-
gica, que não abriam desde 2015. Esse é o maior avanço: de 
2020 para 2021, temos o dobro dos agricultores em agricul-
tura biológica – eram cerca de 5.945 e neste momento são 
cerca de 13.035 – e o dobro da área em agricultura biológi-
ca – passou de cerca de 300.000 hectares para 717.000 hec-
tares. Além disso, quando se fala com as pessoas, sentimos 

claramente uma mudança. Há uma predisposição para fazer 
agricultura biológica que não havia em 2017 ou 2016, quando 
se deu o início da Estratégia. É uma predisposição da parte 
dos agricultores que existem e dos novos agricultores, mas 
isso também é muito influenciado pelos apoios que existem 
ou não. Mas também vemos que há um certo esgotamento 
da agricultura actual e isso leva a que, sobretudo no caso dos 
agricultores que já fazem agricultura há mais anos, sintam 
que, se calhar, está na hora de mudar. Porque, mesmo para 
os que não estão muito convencidos da agricultura biológica, 
há a razão do mercado. E o mercado não engana, o merca-
do é crescente. Há vários anos, a média de crescimento do 
mercado na Europa é de entre 15 a 20% ao ano. O mercado 
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médios agricultores, pequenas e médias empresas. Muitas ve-
zes, para chegarmos a determinadas cadeias ou destinatários, 
temos de aumentar a escala, temos de nos organizar. Isso é a 
nossa dificuldade, de nos juntarmos para fazermos algo em 
comum. Obviamente, por trás tem de haver um planeamen-
to, uma orientação para o mercado. Estamos numa fase, em 
termos de produção de produtos biológicos, em que mais ou 
menos se consegue escoar tudo, porque há uma carência no 
mercado. Mas dentro de alguns anos, se calhar, quem não es-
tiver organizado, não estiver orientado para o mercado, não 
souber o que o mercado pede, pode ter problemas. Daqui a 
algum tempo – e não vai demorar muito –, o mercado não 
vai aceitar tudo. Vai aceitar sobretudo organização, planea-
mento, capacidade de colocar o produto no mercado, logís-
tica – outra peça fundamental. Muita da insustentabilidade, 
em termos de preço e até de custo final do produto biológico, 
tem a ver com a logística, não tem a ver com a produção. 
Na base, falta ainda muito a assistência técnica, informação 
técnica, aconselhamento – verdadeiramente aconselhamen-
to agrícola em agricultura biológica. Há poucos técnicos. Não 
há suficiente formação. E, muitas vezes, os técnicos estão no 
convencional e fazem uma “perninha” para o biológico. Isso é 
pouco e muitas vezes é insuficiente. E às vezes até dão mensa-
gens erradas aos agricultores. Há um trabalho grande a fazer 
nessa área.

Referiu uma transição de quem faz convencional para 
biológico. É total ou mantendo as duas vertentes?
Há duas posições. O novo agricultor avança claramente para 
a área toda em agricultura biológica. No caso do agricultor 
que já faz agricultura há mais tempo, que é agricultor con-
vencional, que está a fazer a transição, depende do tipo de 
produção. Se for de pastagens, de produção animal, transi-
ta, mete tudo em conversão, porque é muito complicado ter 
animais e áreas separadas. Às vezes, é mais fácil para quem 
faz, por exemplo, vinha ou hortícolas e tem parcelas separa-
das. Mas depois também tem exigências: não pode ter uma 
parcela biológica e outra convencional onde a produção e 

é o maior impulsionador das pessoas que tomam a decisão 
de fazer agricultura biológica. Antes era só do lado da produ-
ção. Agora, também a transformação, a agroindústria, quer 
produtos biológicos no mercado. Em paralelo, estão a apare-
cer ferramentas, factores de produção, a ajudar a agricultura 
biológica. É todo um desenvolvimento que já não pára. Não 
é uma moda. Veio mesmo para ficar. Pela dimensão, pode ser 
ainda um nicho, mas a área em agricultura biológica já ocupa 
18% da superfície agrícola útil. Quase um quinto da área agrí-
cola em Portugal já é em agricultura biológica.

As medidas que abriram em 2021 corresponderam às 
necessidades do sector?
Sim, corresponderam. Veja-se a adesão que teve. Mas prefiro 
abrir medidas de apoio diferenciadas à agricultura biológica. A 
agricultura, cada vez mais, tem de estar orientada para o merca-
do. Já foram feitos vários inquéritos, que dizem que os consumi-
dores preferem, em primeiro lugar, legumes, frutas, legumino-
sas, cereais, carne, lacticínios, frutos secos. As medidas de apoio 
deviam estar orientadas em função daquilo que o consumidor 
pretende mais. E também orientadas em termos das necessida-
des, por exemplo, das empresas de transformação, que querem 
mais produção e determinado tipo de produção. Hoje, uma em-
presa de transformação, se necessita de cereais, de arroz, de 
leguminosas, tem de ir ao mercado internacional. As medidas 
de apoio deviam ir no sentido de diferenciar face ao que é mais 
necessário e, por vezes, são um pouco indiferenciadas. Às vezes, 
os apoios não são suficientemente diferenciados para levar a 
uma decisão de apostar nos legumes, nas frutas... Depois, tam-
bém há um trabalho a fazer, que se está a iniciar, no âmbito da 
organização e das organizações de produtores. A maior parte 
dos agricultores são pequenos e médios agricultores. É aí que 
sentimos que faz mais falta a organização e o planeamento. 
Estou sempre a falar de uma agricultura que pretende levar pro-
dutos ao mercado, que quer colocar produto biológico na mesa 
dos portugueses ou até exportar. Há um grande interesse, que 
se sente hoje também do lado dos agricultores. Sentimos, no 
sector do vinho, do azeite, agora também no sector das frutas 
e dos legumes, que há novos agricultores, mas que sobretudo 
há agricultores que estão a fazer a passagem. É uma realidade 
crescente. Não é um mar de rosas, concerteza. Mas existem for-
tes sinais de um potencial de crescimento e, sobretudo, de abas-
tecer o mercado. Porque há muito mais interesse em consumir 
produtos biológicos do que produto no mercado e Portugal im-
porta bastante. Há imenso a fazer. Mas as políticas públicas têm 
uma grande influência, claramente. 

Há uma tendência de organização dos produtores de 
agricultura biológica?   
Sim, mas está numa fase ainda preliminar. Esta tendência é 
um bocadinho geral e as novas gerações poderão também fa-
zer aqui a diferença. São novas gerações que já estão no ter-
reno, agricultores, na área da transformação, que têm uma 
leitura do que é necessário em termos de organização e da 
necessidade de nos juntarmos. A base é sempre pequenos e 
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o tipo de variedades é igual, porque há a possibilidade de 
tudo isso se misturar. Mas, dependendo do tipo de culturas, 
há quem avance por partes. É precisamente nessa altura que 
sentimos que é preciso mais apoio técnico, porque os agricul-
tores continuam ou desistem no período de conversão, o tal 
período de transição. Se não houver, nesse período, assistên-
cia técnica, de facto, em agricultura biológica, se não houver 
técnicos com capacidade, muitas vezes o agricultor sente-se 
desamparado. Quando se passa da agricultura convencional 
para a biológica, a transição não tem a ver só com os solos. 
O próprio produtor tem de se adaptar a uma nova forma de 
produzir. Não é uma questão de trocar produtos. Isto é um 
novo método. Só há uma agricultura. Há é diversas formas de 
fazer agricultura. E quando passam para este modo, têm de 
fazer, têm de adoptar toda uma abordagem, que é claramen-
te diferente da que tinham no convencional. Têm de passar 
muito mais para uma perspectiva preventiva, de abordagem 
ao sistema, de olharem para a forma como a exploração está 
organizada, por exemplo em termos da biodiversidade ou 
como está o solo. Na agricultura biológica, tudo começa e 
termina no solo. Tenho de ter um solo fértil, com uma boa 
fauna e uma boa flora. Se não o tiver, é muito difícil. Nor-
malmente, o estado dos solos em Portugal é mau. Portanto, 
temos de começar aí. Quem não tem tempo é melhor não ir 
para a agricultura biológica. 

Para 2022, está prevista a revisão intercalar da Estra-
tégia e do Plano e a definição de novas acções, para 
o período 2022-2027. O que defende a Agrobio para os 
próximos cinco anos, tendo em conta os desenvolvi-
mentos a nível europeu?   
Há seis áreas fundamentais. A primeira é claramente conti-
nuar a aumentar a área de produção em agricultura bioló-
gica, com a meta de chegar aos 25% em 2030. É possível. É 
o objectivo do Pacto Europeu, do Farm to Fork. Quando nos 

dizem que não é possível, nós rimo-nos. Num ano, fomos ca-
pazes de passar de 9% de superfície agrícola útil para 18%. 
Nem sequer é preciso crescer ao ritmo que crescemos de 2020 
para 2021. Claramente, a meta a atingir em 2030 é de 25%. 
Acho que até pode ser maior. Mas não queremos superfície 
por superfície. A meta é áreas em produção em que os pro-
dutos cheguem ao consumidor. E já agora, a um preço que os 
consumidores possam pagar. Para isso, é preciso organização. 
Por isso, estão aí os Agrupamentos de Produtores Multipro-
dutos. Foi a Agrobio que, há quatro anos, insistiu com o Go-
verno para que fossem criados. Já está cá fora a legislação e o 
apoio e está a decorrer a homologação dessas associações. É 
um modelo de organização que tem a ver com a diversidade 
de produtos que normalmente uma exploração em agricul-
tura biológica tem adaptada a pequenos e médios agriculto-
res. O produtor pode escoar tudo através da mesma organi-
zação e são os agricultores que as podem criar. No mínimo, 
são cinco. E os plafonds de capitalização para desenvolver 
estas organizações são baixos. Outro aspecto fundamental 
é legislação que possa promover a agricultura biológica. Por 
exemplo, incentivar a que as cantinas escolares tenham pro-
dutos biológicos. Ou melhorar a homologação, do ponto de 
vista processual, de produtos de origem natural que possam 
ajudar a tratar pragas ou doenças. Por vezes, é uma dificul-
dade enorme aprovar esses produtos em Portugal em agri-
cultura biológica. Há sempre uma desculpa para não se fazer 
isso. E depois há a burocracia. Outro aspecto é, na produção 
animal, a valorização da carne biológica. Um outro aspecto 
fundamental é a assistência técnica apoiada. Atenção, não 
é aconselhamento agrícola, que hoje é comum e é apoiado, 
que é cumprir as regras de condicionalidade face às ajudas 
que os agricultores recebem. Aquilo que está definido pelo 
Ministério da Agricultura é o aconselhamento agrícola, não é 
apoio directo aos agricultores, não é resolver o problema do 
agricultor quando tem uma dificuldade com uma praga, com 
uma doença. O que queremos é um verdadeiro serviço de 
assistência ao agricultor. Que não existe. Se queremos man-
ter as áreas, no período de conversão – que, em média, são 
dois a três anos –, quando o agricultor tem mais dificuldade, 
quando pode desistir, é necessário um serviço de assistência 
técnica apoiado. Os agricultores que tomaram este risco têm 
de se sentir confortáveis, não só nos apoios mas também na 
assistência técnica. Foi uma das coisas que pedimos no âm-
bito do PEPAC: um apoio à assistência técnica ao agricultor, 
sobretudo para a agricultura biológica, neste período de con-
versão. Outro aspecto fundamental é a inovação, a investiga-
ção, a demonstração. É essencial existirem quintas demons-
trativas em agricultura biológica. É muito importante, para 
quem quer fazer agricultura biológica, que não sabe como é, 
ter algum modelo, algo onde possa ver o que é possível fazer. 
Penso que isso irá avançar pontualmente com a Terra Futura. 
Já estamos envolvidos num projecto nesse âmbito. O último 
aspecto é promoção, divulgação e informação. Foi instituído 
o Dia Europeu da Agricultura Biológica, a 23 de Setembro. A 
função desse dia é precisamente promover, divulgar, mostrar 
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os bons exemplos, envolver as escolas, os consumidores.   

Destacou o grande aumento da área num ano. Como o 
explica?  
Primeiro, há interesse em fazer agricultura biológica. E depois 
é claramente a questão dos apoios. Mas parece que não é 
legítimo haver apoios para a agricultura biológica. É que não 
havia apoio desde 2015. A medida das agroambientais abriu 
um ano para aqueles agricultores e nunca mais foi possível 
abrir para novos. Depois esteve seis anos sem abrir. Portanto, 
é natural que isto possa acontecer. O interesse está demons-
trado. Não me admiro com a sua questão, porque isso está 
a todos os níveis e há quem não acredite. Chego a falar com 
elementos do Ministério da Agricultura que acham que isto 
não é bem assim, que há aí qualquer coisa escondida. Mas, se 
foram eles que promoveram essas medidas, então são eles os 
agentes de estar algo escondido. Ou será que também estão 
enganados? Ou será que, com algum preconceito, não acham 
que seja legítimo haver apoios para a agricultura biológica? 
Estou convencido de que, se não houvesse uma política euro-
peia a promover a agricultura biológica, não havia, do ponto 
de vista nacional – falo das políticas públicas – tanto interesse 
em promovê-la. São as políticas europeias que estão a empur-
rar, a dizer: promovam, façam agricultura biológica, apoiem 
os agricultores que a querem fazer ou quem quer transitar. O 
Pacto Ecológico Europeu, o Farm to Fork, a Estratégia para a 

Biodiversidade, todos dizem que tem de se promover a agri-
cultura biológica. Pode estar ligada a uma mitigação das alte-
rações climáticas e a forma de fazer este tipo de agricultura 
tem claros benefícios ambientais, outros ligados à saúde. Mas 
aqui continuamos a querer achar que não. Será que quere-
mos fazer o mesmo que temos estado a fazer até agora? Tem 
de ser uma agricultura que valorize, na nossa terra, no nosso 
país, os produtos, que acrescente valor, que transforme os 
produtos, que coloque os produtos no mercado de alto va-
lor. Sou optimista e acredito que vamos ter uma agricultura 
diferente dentro de anos. Também temos de pensar que se 
vai dar uma mudança geracional na agricultura, necessaria-
mente.

A 1 de Janeiro, entraram em vigor na União Europeia 
novas regras relativas à produção em modo biológico 
e à rotulagem de produtos biológicos. O que muda de 
importante?   
Foram alteradas, por exemplo, as regras de importação de 
produtos biológicos. Colocam a compra de produtos bioló-
gicos fora da Europa num patamar de exigência semelhante 
ao nosso. O outro aspecto fundamental nesta nova legisla-
ção é a figura de grupos de certificação. Para mim, é a maior 
mudança e que permite maior transformação da agricultu-
ra biológica na Europa, com aumento das áreas associadas. 
Como? Uma associação trabalha com um grupo de agricul-
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tores para os levar para a agricultura biológica em conjunto. 
São certificados em conjunto e passam a vender os produtos 
em conjunto. Isto não é algo fácil em Portugal. Tem de haver, 
obviamente, um trabalho quase sociológico, mas, ligando isto 
aos agrupamentos de produtores multiprodutos, vai permitir 
organizar uma região, uma zona, e colocar o produto dessa 
zona nos mercados que valorizam os produtos biológicos. Era 
algo que já se podia fazer fora da Europa, mas a legislação 
europeia não permitia criar estes grupos de certificação. Por-
tanto, com trabalho ao nível do desenvolvimento rural, isto é 
possível. Mais uma vez, ao nível dos pequenos agricultores, 
médios agricultores, que muitas vezes têm dificuldade com 
a burocracia. A certificação ainda é um obstáculo para quem 
quer iniciar a actividade em agricultura biológica, porque 
vêem isso como um grau de exigência, de “papelada”. Esse 
trabalho vai passar a ser feito pela associação, que, nestes 
grupos de certificação, vai intermediar entre os agricultores e 
a certificadora. No fundo, vai preparar estes agricultores para 
a certificação, baixando os custos, porque a mesma há-de ser  
feita em conjunto. Vemos esta oportunidade como algo mui-
to positivo para a agricultura biológica poder chegar onde 
nunca chegou.

À data, duplicar a capacidade interna de transforma-
ção de produtos biológicos parece dos objectivos mais 
complicados. Que medidas poderão ajudar?  
É possível. A questão é qual foi o timing que definimos para 
esse trabalho. O que é que é necessário? A maior dificuldade 

que as unidades de transformação sentem é o abastecimen-
to em matérias-primas. Muitas vezes, estas são importadas. 
Quando se envolve uma unidade de transformação, estamos 
sempre a falar de uma determinada quantidade, que exige 
uma determinada escala. Mas isso requer uma proximidade e 
uma ligação entre a transformação e a produção. Chegámos 
a propôr a diversas empresas fazermos um trabalho com os 
agricultores e com essas unidades de transformação para eles 
produzirem para elas. Mas, mais uma vez, não se chegou a 
um entendimento e as empresas acharam que era mais fácil 
ir comprar ao mercado externo. Este novo modelo de organi-
zações de produtores vai permitir também esse trabalho, que 
não existia. Pode começar-se a organizar grupos de produto-
res que possam produzir em maior escala, para as empresas 
de transformação. Até há dois, três anos, não havia interesse 
por aí além das empresas em terem sectores ligados aos pro-
dutos biológicos. Agora, o interesse já existe e está a crescer. 
Está no início, mas sentimos que qualquer empresa com algu-
ma dimensão no mercado já quer ter um produto biológico 
no mercado. Hoje, algumas das empresas mais conhecidas da 
agroindústria portuguesa, por exemplo na área das bebidas 
e sumos, querem colocar os seus próprios produtos biológicos 
no mercado. A dificuldade é ainda organizar a produção para 
que possa abastecer esta agroindústria que está a crescer no 
biológico. Há aí uma oportunidade. Isso tem de ser um in-
centivo à produção, mas também à organização do merca-
do, para os produtos chegarem a um preço viável para o seu 
consumo. No caso do biológico, tem de ser feito um trabalho 
a nível de variedades, de saber quais são as mais produtivas. 
Como não existe produto suficiente no mercado, tem de ser 
feito um trabalho entre a produção e a transformação, com 
organizações de produção, logística, obviamente políticas pú-
blicas. Mas é possível fazer. E, claro, demora algum tempo.

Há forma de tornar mais expedito o uso de alimentos 
biológicos nos refeitórios, a nível público?
Somos os promotores do primeiro projecto-piloto em Portu-
gal, que vai para o quinto ano. Para ser “copiado”, têm de 
ser adoptados modelos diferentes de compras dos alimentos 
para as escolas e, sobretudo, o modelo de gestão das can-
tinas. Sentimos que a gestão directa das cantinas escolares 
é a mais adequada à incorporação de produtos biológicos. 
Gestão directa quer dizer as escolas terem as suas próprias co-
zinheiras, gerirem as suas refeições, as ementas... Hoje, as câ-
maras ou freguesias têm a oportunidade de gerir directamen-
te os refeitórios escolares. Foi a escolha da Junta de Freguesia 
dos Olivais. São sete escolas públicas, há também um centro 
de dia e pode alargar-se inclusive a uma escola secundária. 
São cerca de 1.600 refeições por dia. A experiência que temos 
é que este modelo é o que nos dá mais garantias, porque as 
compras são feitas a uma escala menor. Não é preciso ir para 
mega-concursos, a que os agricultores normalmente não con-
seguem aceder. E se não houver a organização dos produto-
res, é difícil fazer esta incorporação de produtos biológicos 
nas cantinas escolares. Tem de haver organização, escala. Os 
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mos explicações, já inquirimos a Comissão Europeia, mas não 
temos resposta para isso. Se hoje já é 18%, só vai crescer 1% 
entre 2023 e 2027? A não ser que os apoios que estão previs-
tos sejam só para manter o que existe, não para aumentar 
a área. Atenção, a recomendação europeia é de aumentar 
áreas, não é manter áreas. Isto é o principal dado negativo, 
que mostra falta de coragem e desinteresse pela agricultura 
biológica. Não sei se têm medo do crescimento da agricultura 
biológica. A quem é que a agricultura biológica incomoda? 
Em Portugal, porque não é assim na União Europeia. A meta 
de Espanha é até 30% em 2027 ou 2030. A Áustria já está nos 
30%. Temos aqui uma oportunidade no mercado de produ-
tos alimentares, mas pelos vistos o que vamos gostar é de 
continuar a importar cada vez mais produtos biológicos. As 
políticas públicas podem atrasar ou não fazerem avançar tão 
rapidamente a agricultura biológica, mas o mercado vai con-
tinuar a aumentar do lado do consumidor e vamos importar 
cada vez mais produtos biológicos. Se é isso que pretendemos, 
estamos mal. Porque o desígnio devia ser apostar claramente 
na produção nacional, também na agricultura biológica. Ago-
ra, achamos que foi uma boa opção colocar no primeiro pilar 
do Programa de Desenvolvimento Rural os principais apoios 
para a agricultura biológica – que estavam no segundo pilar, 
nas medidas agroambientais, em co-financiamento. Ou seja, 
só dependem do orçamento comunitário. Em princípio, esse 
dinheiro nunca faltará. 

produtos têm de chegar todos naquela hora, naquele dia. 
Não pode haver falhas. No nosso entender, a gestão directa 
é o modelo mais exequível, mas não é fácil do ponto de vista 
político, institucional, acreditar nestes modelos. O mais fácil 
é contratar uma empresa para fornecer os alimentos para as 
cantinas escolares. Mas o preço das refeições escolares não 
pode ser o que existe, à volta de um euro e meio. É tão baixo 
que exige organização na produção, planeamento, para for-
necer estes produtos a preços acessíveis. Foi o que fizemos: 
criámos uma cooperativa para fornecer os produtos às esco-
las. Fomos pensar como é que se podia produzir e fornecer 
produtos a preços que as escolas conseguissem pagar. Fomos 
perceber qual era o preço a que as escolas compravam os pro-
dutos – o preço estabelecido a partir do preço das refeições 
– e fomos até ao agricultor, para saber se conseguia produzir 
de acordo com esses valores. Por isso a escolha dos produtos 
sazonais, a escolha na disponibilidade de produtos, até por 
região do País. Isto é um trabalho local, quando muito regio-
nal. É um trabalho muito exigente, mas que é possível.

O que está previsto na proposta do PEPAC para Portu-
gal, em termos de agricultura biológica, vai no sentido 
do que gostariam?
Para nós, não é suficiente, é pouco. É uma desilusão. Acho 
que está mal a meta de atingir 19% de agricultura biológica 
em 2027. Esta meta tem algo de estranho por trás. Já pedi-


