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Maria Freitas

De: Agrobio | Direcção <direccao@agrobio.pt>
Enviado: 25 de setembro de 2020 18:04
Para: Comissão 7ª - CAM XIV
Assunto: Pedido de audiência à Comissão de Agricultura - AGROBIO - Agricultura Biológica, 

Futuro da Alimentação e Agricultura em Portugal e apresentação de Roteiro para a 
Agricultura Biológica em Portugal

Anexos: agrobio_cv_2020.docx; AGRICULTURA BIOLÓGICA EM PORTUGAL 2020.docx; Visão 
AGROBIO_ Agricultura Biológica_ PT _Set_2020.docx; Agrobio - Sobre a Agricultura 
Biológica-4_o que AB.pdf

Importância: Alta

Exmo Senhor 
Presidente da Comissão de Agricultura 
Dr. Pedro Carmo 
 
 
A AGROBIO - Associação Portuguesa de Agricultura Biológica (www.agrobio.pt), representativa do sector ( + de 8200 
associados), está muito preocupada com o futuro da Alimentação e Agricultura Biológica em Portugal.  
 
Dados que confirmam a situação: a SAU em Agricultura Biológica ( 5,9%; 7,7 % na U.E)  a descer, menos 16%, entre 
2017-2018; falta de politicas de apoio – a medida 7.1. Apoio à Agricultura Biológica, no PDR2020 só abriu em 2015; 
ou politicas de apoio erradas e enganadoras. 
 
A Comissão Europeia através do Pacto Ecológico Europeu, da Estratégia da Quinta ao Prato ( Farm to Fork) e ainda 
da Estratégia da Biodiversidade aponta claramente para a necessidade de promover a Agricultura Biológica e coloca 
metas, como 25% da SAU  em AB em 2030. Em Portugal, o mercado tem vindo sempre a crescer, e há uma 
necessidade crescente de produção para o mercado direto de frutas e legumes e ainda de matérias primas de base ( 
cereais, arroz, leguminosas, etc.) para a agroindustria. As importações são também crescentes e há que substituir as 
importações por produção nacional.  
 
Estamos num período crucial de mudança em que a futura Politica Agrícola Comum (está em preparação o PEPAC) 
tem de estar cada vez mais alinhada com a necessária transição ecológica e energética e ainda de promover a 
necessária coesão social e territorial, em que a Pandemia veio acentuar. 
 
Face à conjuntura atual e, em particular, à discussão sobre o Futuro da Alimentação e Agricultura, nomeadamente o 
Programa de Recuperação e Resiliência ( acresce o Orçamento de Estado 2021 e ainda o PEPAC) venho solicitar a 
V.Exa  e, à Comissão de Agricultura da Assembleia da Républica, uma audiência.  
 
Desde já agradeço a V. atenção. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Jaime Ferreira 
Presidente da Direção 
Head of the Board 
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