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Oportunidades da AB



• Muitos dos atuais sistemas de produção de alimentos 

comprometem a capacidade da Terra para produzir alimentos 

no futuro. 

• A crescente escassez de recursos naturais e perda de 

biodiversidade, o acréscimo da população (particularmente 

urbana), as alterações climáticas e as mudanças no consumo 

e valores éticos, representam enormes desafios, não só para 

a cadeia alimentar, mas também para a estabilidade global e 

prosperidade, pois podem agravar a pobreza e destabilizar a 

economia (Freibauer, 2011). 

As questões da agricultura no mundo



Para tornar o sistema agroalimentar mais resistente em 

tempos de crescente instabilidade e incerteza, é inevitável 

uma mudança radical na produção e 

no consumo de alimentos

As questões da agricultura no mundo



Nos últimos anos editaram-se importantes documentos relativos a 

questões fundamentais, salientando-se:

1 - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

17 objetivos para transformar o mundo, enunciados pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2015 (UNRIC, 2016).

2 - Programa geral de ação da União Europeia 2020 em matéria de 

ambiente “Viver bem, dentro dos limites do nosso planeta”, 

Decisão nº 1386/2013/UE do Parlamento Europeu e do Conselho.

As questões atuais da agricultura



3 - Relatório sobre Economia Circular e Bioeconomia, da 
Agência Europeia do Ambiente, 2018.

4 - Relatório Especial sobre o Aquecimento Global de 1.5°C, 
do Painel Internacional para as Alterações Climáticas - IPCC, 
2018.

5 - Estatuto da Agricultura Familiar, Decreto-Lei 64/2018

6 - Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, relativo à Produção Biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos.

As questões atuais da agricultura



7 - Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica –
MAFDR, 2017

8 - Adaptação do setor agrícola na Europa às Alterações 
Climáticas - 1994-2019 - EEA Report No 04/Ago 2019.

9 - Pacto Ecológico Europeu (The European Green Deal), que 
inclui a estratégia ’do prado ao prato’ – Maio 2020
Visa tornar mais sustentáveis os sistemas alimentares, 
incluindo um aumento da agricultura biológica em 25% 
das terras agrícolas da EU, até 2030.

As questões atuais da agricultura



Nestes documentos destacamos algumas das 

oportunidades que se relacionam com a

agricultura biológica (AB).

As questões atuais da agricultura



Estes objetivos aplicam-se a toda 

a humanidade e os países deverão 

mobilizar esforços para acabar 

com todas as formas de pobreza, 

reduzir as desigualdades e 

combater as alterações climáticas, 

garantindo que “ninguém seja 

deixado para trás”. 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável



• Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso 
eficiente dos recursos naturais.

• Até 2030, reduzir substancialmente a geração de 
resíduos por meio da prevenção, redução, 
reciclagem e reutilização.

• 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.

• …

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável



• Em Portugal, cerca de 242,5 mil explorações agrícolas 

classificam-se como familiares, o que representa 94% do 

total das explorações, 54% da SAU e mais de 80% do 

trabalho total agrícola (Estatuto da AF - DL, 2018).

Agricultura Familiar

• Em todos os países desenvolvidos ou em desenvolvimento, a 

AF é a forma predominante de agricultura no sector de 

produção de alimentos e está intimamente vinculada à 

segurança alimentar mundial (FAO, 2014).



Considerando o papel da AF na preservação dos alimentos 

tradicionais, no contributo para uma alimentação mais equilibrada, 

na proteção da agrobiodiversidade, no uso mais sustentável dos 

recursos naturais e nas oportunidade para impulsionar as 

economias locais (FAO, 2014), tudo isto se adequa com a produção 

biológica que representa, assim, um caminho seguro para o 

futuro. 

Agricultura Familiar



A produção biológica é um sistema global de gestão das 

explorações agrícolas e de produção de alimentos, que combina 

as melhores práticas em matéria ambiental e climática, um 

elevado nível de biodiversidade, a preservação dos recursos 

naturais e a aplicação de normas exigentes em matéria de bem-

estar animal e de normas exigentes em matéria de produção, 

em sintonia com a procura, por parte de um número crescente 

de consumidores.

No Regulamento da EU sobre a AB 

(UE, 2018)



Os impactos dos desreguladores
endócrinos sobre a vida 
selvagem, as pessoas e seus 
ambientes (EEA, 2012)

Por exemplo, alguns tipos de cancro 

estarão associados à exposição a 

determinadas substâncias químicas, 

algumas das quais utilizadas em 

pesticidas. 

Por isso os consumidores estão cada vez 

mais interessados em dietas saudáveis e 

ao mesmo tempo cada vez mais atraídos 

por alimentos biológicos, sem resíduos 

de produtos químicos de síntese.

Oportunidades da AB - Saúde



• Considerando os benefícios de uma alimentação isenta de 

produtos químicos de síntese, para a saúde das populações, as 

perspetivas de crescimento são muito elevadas. 

• Na UE o consumo aumentou 11% entre 2016-17 e 90% entre 

2008-17; sendo o consumo anual per capita em 2017 de 

67 € média na UE (288 € na Suíça, 278 € na Dinamarca, 

237 € na Suécia) e 119 € nos EUA.

(Willer e Lernoud, 2019)

Oportunidades da AB - Emprego/Economia



• Em Portugal, com base no crescimento do consumo de 

alimentos biológicos e no que tem sido a evolução deste 

segmento, no contexto mundial e europeu, estima-se que o 

consumo de produtos biológicos duplique até 2027, 

passando dos atuais 5 para 10 euros per capita/ano (Rui Rosa Dias, 

IPAM, Vida Rural, Fev 2019).

• Esta situação abre novas perspetivas de emprego ao nível da 

produção, transformação e serviços. Acrescido dos benefícios 

para a economia e para a coesão social das zonas rurais. 

Oportunidades da AB - Emprego/Economia



O importante papel da agricultura ao nível global tem tido uma 

pesada contrapartida de emissão de gases com efeito de estufa 

(GEE). Ao nível global estima-se que as emissões diretas e 

indiretas para as atividades de agricultura, florestas e outros 

usos do solo, representem cerca de 25% do total das emissões 

de todas as atividades económicas no Mundo.

(IPCC, 2014)

Oportunidades da AB para o 
Aquecimento Global



O contributo da AB para atenuar as alterações climáticas é 

muito importante, estimando-se uma diminuição da 

emissão de CO2 de 48% a 60%, principalmente devido 

à não utilização de fertilizantes minerais de síntese química. 

(FAO, 2007)

Oportunidades da AB para o 
Aquecimento Global



Adaptação do setor agrícola na Europa às AC

Agência Europeia do Ambiente

EEA Report No 04/Ago 2019

Medidas de adaptação a nível 
das explorações agrícolas, com 
efeitos positivos na mitigação 
das AC e na biodiversidade.



Adaptação do setor agrícola na Europa às AC

• Culturas adaptadas
• Uso de culturas de cobertura e coberturas 

artificiais do solo
• Diversificação e rotação de culturas
• Mecanização mínima do solo
• Momento adequado de sementeira e colheita 
• Agricultura de precisão
• Maior eficiência de irrigação
• Melhoramento de espécies pecuárias
• Melhoramento da gestão das pastagens
• Agricultura biológica
• Melhoramento das condições de produção 

animal
• Diversificação da produção e do rendimento



(EEA Report No 04/Ago 2019)

Quase todas estas 
medidas são prática 

corrente na AB

Agricultura Biológica
em destaque

Adaptação do setor agrícola na Europa às AC



Europa em 2018:



Pacto Ecológico Europeu - estratégia ’do prado ao 
prato’ - inclui um aumento da agricultura biológica 

em 25% das terras agrícolas da EU, até 2030. 



Os efeitos da Agricultura Biológica no:

• Menor impacto nas alterações climáticas,

• Aumento da fertilidade e retenção de água nos solos,

• Melhor eficiência de utilização dos recursos naturais e 

preservação da biodiversidade,

• Melhoria da saúde e bem-estar das pessoas, e no

• Aumento do emprego e desenvolvimento económico e 

social mais sustentável,

justificam que a AB ofereça uma maior garantia de produção de 

alimentos a longo prazo em todo o Mundo.

Oportunidades da AB - Conclusões



• O sucesso do desenvolvimento da AB terá seguramente de se 

alicerçar no conhecimento               Formação e Investigação

• Com mecanismos efetivos de transferência dos resultados 

para aplicações práticas Inovação

Oportunidades da AB - Conclusões





Os alunos do MAB têm diversas formações/
profissões anteriores e por isso são muito resilientes!

Para além de Eng.º agrónomos e zootécnicos,

diversas engenharias, eletrónica, veterinária, medicina, 

biologia, biotecnologia, economia, gestão, informática,

professores e investigadores.



Alunos estrangeiros



a empresas que nos ajudam a aprender e
a saber fazer

Visitas de Estudo



Visitas de Estudo



Já foram finalizadas mais de 60 teses do MAB, 

nas áreas da Horticultura, Fruticultura, Viticultura, Produção 

Animal, Fertilização, Proteção das Culturas, Economia e 

Mercado, Impacto Ambiental e Agricultura Social.

Até hoje, foram publicados inúmeros artigos científicos e 

apresentadas mais de 170 comunicações orais e em poster, 

em congressos e simpósios nacionais e internacionais, sendo 

uma experiência única para os alunos.



Diversas teses

foram premiadas



Continuidade da vida académica
doutoramento



“O curso do MAB modificou completamente a minha vida. 

Quando o concluí, ingressei no Doutoramento em Ciências 

Químicas e Biológicas e posteriormente dediquei-me à 

investigação.”                          Rui Pinto - MAB 1 (2008-09)

“A nível profissional, desenvolvi um projeto agrícola, com 

aquisição de uma quinta e início de uma exploração de 

helicicultura e de leitões bísaros. A nível pessoal, adquiri 

ferramentas que me possibilitaram abordar os problemas do dia-

a-dia, relativizando com mais facilidade as dificuldades 

inerentes.” Fernando Zenha - MAB 4 (2011-12)



“O curso MAB é considerado no exterior como um curso de 

excelência, o que tem facilitado a minha credibilidade 

profissional enquanto formadora de AB.

Por outro lado, as exigências da sociedade estão a mudar para 

uma alimentação mais saudável e mais respeitadora do 

ambiente. O futuro está à vista e o MAB pertence ao futuro! O 

curso não tem a palavra de “engenharia”, mas profissionalmente 

somos reconhecidos como verdadeiros Engenheiros do Futuro.” 

Maria de Lurdes Silva - MAB 4 (2011-12)




