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O ano passado representou um incremento significativo da 
área total de agricultura biológica em Portugal, com a entra-
da nas contas de um reforço constituído por área em conver-
são, que ascende a mais do dobro da área total existente em 
2020. Em Dezembro de 2021, existiam em Portugal 457.604 
hectares em conversão para modo de produção biológico, o 
que elevava a área total de agricultura biológica no País para 
717.641 hectares, face ao total de 319.539 hectares registado 
em Dezembro de 2020. 
Num ano, também o número de produtores subiu de forma 
assinalável, para mais do dobro: de 5.945 em 2020 passou 
para 13.035 em 2021. Estes são dados do Observatório Na-

Os números da área e de produtores de agricultura biológica em Portugal mudaram consideravelmente em 2021.
É neste contexto que, em 2022, é revista a Estratégia Nacional e preparado um novo Plano de Acção.
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cional da Produção Biológica, entidade criada no âmbito da 
Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica, e estão pa-
tentes no portal lançado em Novembro de 2021 – em www.
producaobiologica.pt –, onde são disponibilizados vários indi-
cadores sobre esta temática e informações diversas. 
«Em 2019, de acordo com a Eurostat, a área agrícola utilizada 
pela agricultura biológica em Portugal representava pouco 
mais de 8%. Graças aos investimentos da política pública que 
disponibilizamos, rapidamente aumentámos essa área. De 
2016 a 2021, aumentámos quase 300%, passando de 245.000 
para 714.000 hectares», disse Maria do Céu Antunes, ministra 
da Agricultura, em Ponte de Lima, por ocasião da apresenta-
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Fonte: Observatório Nacional da Agricultura Biológica 
* Dados referentes a operadores que estão sujeitos a controlo no ano indicado
** Total potencial resultante do somatório dos dados referentes aos operadores que 
estão sujeitos ao controlo no ano de 2020 com os dados referentes às notificações efec-
tuadas no ano de 2021, nos termos do PO-MPB, com os respectivos cancelamentos

ção do portal do Observatório. Na altura, a ministra referiu 
que «Portugal já chegou perto dos 16%» e que «temos a obri-
gação de ir mais longe», uma vez que «a meta estabelecida 
pela União Europeia aponta para que os Estados-membros 
atinjam, no final deste ciclo de programação, em 2030, os 
25%». 
Na entrevista que publicamos nesta edição, Jaime Ferreira, 
presidente da Direcção da Agrobio – Associação Portuguesa 
de Agricultura Biológica, afirma que este crescimento massi-
vo de área verificado no ano passado mostra o interesse exis-
tente e se deve sobretudo à abertura dos apoios para esta 
vertente de produção em 2021, após seis anos sem estarem 
disponíveis. Jaime Ferreira critica ainda o objectivo de área 
traçado na proposta portuguesa do Plano Estratégico da Po-
lítica Agrícola Comum (PEPAC) 2027-2030: 19%. 

Estratégia e Plano em revisão
O Observatório Nacional da Produção Biológica nasceu para 
recolher, tratar e divulgar num portal sobre agricultura bio-
lógica, de livre acesso, a informação disponível sobre produ-
ção, transformação, comercialização de produtos biológicos, 
incluindo sobre o seu consumo e sobre os vários mercados 
existentes. Com a criação desta entidade, «procura-se pro-
mover uma adequada e eficaz monitorização do mercado 
de produtos biológicos, visando a avaliação do impacto da 
Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica e a sua even-
tual revisão», bem como «promover várias acções e medidas 
tendentes a estimular a produção, disponibilidade e consumo 
de produtos biológicos e divulgar o resultado das mesmas». 
Consultando os dados do portal do Observatório, percebe-se 
a mudança ocorrida e o estado dos indicadores. Aqui tam-
bém é possível verificar as diferenças entre a situação actual 
e as metas definidas na Estratégia, onde sobressaem áreas 
onde há mais dificuldades, como a dos técnicos, da transfor-
mação ou do consumo de produtos biológicos nos refeitórios 
escolares. 
A Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica, com o 
respectivo Plano de Acção para a produção e promoção de 
produtos agrícolas e géneros alimentícios biológicos, foram 
criados em 2017. Após cinco anos, está prevista para 2022 a 
revisão intercalar da Estratégia e a definição de um novo Pla-
no de Acção, para o período 2022-2027. 

Aposta europeia
Entretanto, houve alterações consideráveis a nível europeu. 
No fim de 2019, a Comissão Europeia apresentou o “Pacto 
Ecológico Europeu”, e, em 2020, a estratégia “Do prado ao 
prato”, que definiram o objectivo de se atingir na União Euro-
peia (UE) 25% de Superfície Agrícola Utilizada (SAU) em agri-
cultura biológica até 2030. 
No ano passado, a Comissão lançou o “Plano de acção para 
o desenvolvimento da agricultura biológica”, para «aumentar 
substancialmente a produção e o consumo de produtos bioló-
gicos, a fim de contribuir para a realização dos objectivos da 
estratégia “Do prado ao prato” e da Estratégia para a Biodi-

versidade, tais como a redução do uso de fertilizantes, pesti-
cidas e antimicrobianos», explica a entidade. O Plano contem-
pla 23 acções, divididas em três eixos: 1) estimular a procura e 
garantir a confiança do consumidor; 2) estimular a produção 
e o processamento – estimular a conversão e reforçar toda 
a cadeia de valor; 3) fortalecer a sustentabilidade ambiental 
– melhorar a contribuição do sector para a sustentabilidade. 
A propósito deste Plano, a Comissão indica que existem di-
ferenças significativas entre Estados-membros quanto à per-
centagem de superfície agrícola que está a ser cultivada em 
modo biológico – varia entre 0,5% até mais de 15% – e «en-
coraja os Estados-membros a desenvolverem planos de acção 

DADOS DO RECENSEAMENTO AGRÍCOLA DE 2019        

Segundo o Recenseamento Agrícola divulgado em 2021 

pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que compara 

a evolução ocorrida entre 2009 e 2019, existiam em Por-

tugal cerca de 4.000 explorações agrícolas certificadas em 

modo de produção biológico (MPB), o que representa um 

acréscimo de 214% em relação ao último recenseamento, 

realizado em 2009. Os dados destacavam que a grande 

maioria das explorações estava no interior do País – no-

meadamente em Trás-os-Montes, com 29,4% –, que o 

Alentejo concentrava dois terços do total de área culti-

vável para produção biológica, que a área nacional cer-

tificada para MPB ascendia a 210.000 hectares – 5,3% da 

superfície agrícola em Portugal –, que quase 70% desta 

área estava reservada para pastagem e que o olival era 

a cultura biológica permanentes com maior expressão 

(21.000 hectares), seguindo-se os frutos de casca rija 

(11.000 ha) e a vinha (4.000 ha). 

Total até
Dezembro
de 2020*

Total até
Dezembro
de 2021**
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Produtores agrícolas 5.945 13.035

Preparadores 1.036 1.142

Distribuidores 318 398

Incorporadores 47 63

Total de operadores 7.346 14.638
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R
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 Área biológica 269.354 260.037

Área em conversão 50.185 457.604

Total de área 319.539 717.641

Produção biológica em Portugal – Operadores e área
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nacionais para aumentarem a sua percentagem de agricultu-
ra biológica», os quais irão «complementar» os planos estra-
tégicos nacionais da Política Agrícola Comum (PAC) ao «defi-
nirem medidas que vão além da agricultura e daquilo que é 
disponibilizado no âmbito da PAC». Entre outras coisas, este 
Plano levou ao estabelecimento do “Dia Biológico da UE”, 
que será celebrado anualmente a 23 de Setembro e que visa 
sensibilizar a opinião pública para a produção biológica. 
Em 2021, era cultivada em modo biológico 8,5% da superfície 
agrícola da UE. A Comissão considera que, com a actual taxa 
de crescimento, a UE atingiria um valor entre 15 e 18% em 
2030, pelo que o Plano pretende «fornecer as ferramentas 
para se conseguir um crescimento adicional» e atingir os 25% 
definidos no âmbito do “Plano Ecológico Europeu”. 

Novas regras
A 1 de Janeiro de 2022, entrou em vigor na União Europeia 
o Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 30 de Maio de 2018, que define novas regras 
relativas à produção em modo biológico e à rotulagem de 
produtos biológicos. Estas regras deveriam ter entrado em vi-
gor a 1 de Janeiro de 2021, mas a data de aplicação foi adiada 
durante um ano, a pedido dos Estados-membros e justificada 
pela Comissão devido à pandemia de covid-19 e à crise de saú-
de pública decorrente. 
De acordo com a Comissão, o Regulamento (UE) 2018/848 
visa rever e reforçar as regras da União Europeia relativas à 
produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos no 
que se refere ao sistema de controlo, ao regime comercial e 
às regras de produção. O documento pretende assim «criar 
condições equitativas de concorrência para os operadores, 
harmonizar e simplificar as regras, aumentar a confiança dos 

consumidores nos produtos biológicos e no logótipo de pro-
dução biológica da UE». 
Por exemplo, este regulamento «harmoniza as regras aplicá-
veis aos operadores biológicos nos Estados-membros da UE 
e nos países não pertencentes à UE, através da introdução 
de um sistema de controlo do cumprimento». Também «sim-
plifica o acesso dos pequenos operadores ao regime», com 
a «possibilidade de certificação em grupo de pequenos pro-
dutores que se encontrem geograficamente próximos e que 
possuam um sistema de gestão conjunto e organizado». Ou-
tras vertente realçadas pela Comissão são a possibilidade de 
certificar novos produtos, a «harmonização da abordagem 
para reduzir o risco de contaminação acidental com pestici-
das», a exclusão de ingredientes que contenham ou sejam 
constituídos por nanomateriais artificiais no caso dos produ-
tos transformados, restrições na utilização de aromas natu-
rais e a criação de uma lista restrita para produtos de limpeza 
e desinfecção. 

PANORAMA EUROPEU     

A AgenceBio (Agência Francesa para o Desenvolvimento 

e a Promoção da Agricultura Biológica) lançou a edição de 

2021 do documento “Sector biológico na União Europeia”. 

Este documento aborda várias vertentes sobre o sector 

da agricultura biológica na União Europeia, desde a 

produção ao comércio, com dados dos diferentes países, 

incluindo Portugal. Pode consultar o documento, na 

versão em inglês, em www.agencebio.org/wp-content/

uploads/2022/01/Organic-Sector-EU-2021.pdf

Metas da Estratégia Nacional (2017-2027)

OPERADORES DE PRODUÇÃO BIOLÓGICA (2020) FORMAÇÃO (2020)

DUPLICAR A ÁREA DE AGRICULTURA
BIOLÓGICA

322.039
239.864 479.728

TRIPLICAR AS ÁREAS DE CULTURAS
VEGETAIS DEDICADAS A CONSUMO

116.821
47.020 141.060

DUPLICAR A PRODUÇÃO PECUÁRIA
E AQUÍCOLA

251.252
328.749 657.498

DUPLICAR O NÚMERO DE TÉCNICOS
CREDENCIADOS

666
512 1.024

AUMENTAR EM 20% A CAPACIDADE
DE OFERTA FORMATIVA

249
87 104

DUPLICAR A CAPACIDADE INTERNA
DE TRANSFORMAÇÃO

1.019
819 1.638


