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Resumo do estudo 

Como deverá a Europa fazer face à pressão crescente sobre os sistemas alimentar e agrícola 

que resulta do crescimento da população mundial, da evolução dos regimes alimentares e da 

concorrência por terrenos agrícolas? Este relatório apresenta uma perspetiva sobre o papel 

que a UE poderia desempenhar na resposta a esses desafios nas próximas décadas e expõe 

algumas das opções que merecem especial atenção. Como tal, centrase em opções para 

aumentar a produtividade agrícola com a devida adaptação aos efeitos das alterações 

climáticas e redução das emissões provenientes da agricultura, nos meios para inverter o 

declínio contínuo da biodiversidade nos terrenos agrícolas, na redução do desperdício 

alimentar, em maneiras de tornar o setor alimentar mais eficiente em termos de recursos, 

assim como em opções para utilizar os desperdícios e os resíduos de modo a satisfazer de 

forma sustentável as necessidades de biomaterial e de bioenergia. A presente síntese reúne 

algumas das análises e dos resultados de cinco estudos encomendados, tendo em conta o 

atual ponto da situação e alguns dos principais progressos que se perfilam tendo como 

horizonte o ano de 2050. A União Europeia desenvolveu sólidas políticas ambientais e 

agrícolas comuns, para além da recente reforma da Política Agrícola Comum, que coloca 

maior ênfase tanto no ambiente como na inovação, oferecendo aos EstadosMembros a 

oportunidade de iniciarem uma mudança de direção. Ao mesmo tempo, aumentar a 

produtividade de forma adequada, enquanto se reduz os danos causados aos recursos 

agrícolas e naturais e à biodiversidade na Europa, coloca grandes desafios. Será fundamental 

produzir mais com menos na Europa e diminuir o desperdício. 
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1. INTRODUÇÃO 

A população mundial deverá atingir os 10 mil milhões entre 2050 e 2100, segundo projeções da ONU. 

Que papel irá a Europa desempenhar para fazer face ao desafio permanente de alimentar uma 

população mundial bastante mais numerosa nas próximas décadas? Como vir a criar, em simultâneo, 

uma agricultura e uma cadeia de abastecimento alimentar sustentáveis? O objetivo é não só erradicar 

os atuais níveis de fome persistente e alimentar uma população mais numerosa, como também 

melhorar e enriquecer os regimes alimentares em muitas partes do mundo. No âmbito deste esforço 

global, é essencial criar sistemas agrícolas sustentáveis que seja possível manter dentro de limites 

ambientais cada vez mais evidentes. Os atuais modelos de agricultura constituem uma das principais 

fontes de poluição, de perda da biodiversidade e de deterioração da qualidade do solo em grande 

parte do mundo. 

Há uma extraordinária diversidade de ideias sobre o futuro do sistema alimentar mundial. Algumas 

preveem principalmente alterações graduais aos atuais sistemas de abastecimento alimentar e 

respetivos mercados. Outras são mais visionárias e exploram opções como, por exemplo, a mudança 

significativa dos regimes alimentares, a aceleração do investimento em agricultura de alta tecnologia, 

a recuperação de sistemas agrícolas mais tradicionais e a adoção de novos padrões de comércio. 

Parece pouco provável que um cenário de statu quo, ainda que acompanhado de um grande esforço 

para aumentar a produtividade agrícola, seja suficiente para cumprir os objetivos múltiplos e, por 

vezes, contraditórios que temos pela frente. 

Este relatório incide apenas sobre uma pequena parte de um vasto leque de aspetos. Analisa como a UE 

poderia desempenhar um papel na resposta a estes desafios nas próximas décadas e expõe algumas 

opções que merecem especial atenção. A Europa dispõe de muitos recursos de que se pode valer, 

nomeadamente um sistema alimentar e agrícola produtivo, solos relativamente férteis, uma combinação 

de sistemas agrícolas de elevada e de baixa intensidade, uma infraestrutura e serviços de apoio sólidos 

na maioria dos países, assim como um bom conjunto de instituições de investigação. Contudo, os 

pontos de vista diferem quanto à identificação das prioridades. No debate recente sobre a reforma da 

Política Agrícola Comum (PAC), surgiram apelos contrastantes a um aumento imediato da produção 

europeia, por um lado, e a uma maior ênfase na sustentabilidade e na ecologização, por outro.  

Neste contexto, o Painel da STOA do Parlamento Europeu encomendou cinco estudos sobre aspetos 

relevantes da equação entre a alimentação e a bioenergia que lhe está associada, focando cada um deles 

a realidade europeia. Estes estudos fornecem uma análise geral das nossas prováveis opções de 

produção no futuro, sendo de notar que este contexto prospetivo permite, então, uma abordagem 

centrada de algumas questões contemporâneas prementes. Nestas, incluem-se os meios para inverter o 

declínio contínuo da biodiversidade nos terrenos agrícolas, os vários meios para alcançar uma redução 

significativa do desperdício alimentar, bem como as opções para utilizar os desperdícios e os resíduos 

de modo a satisfazer de forma sustentável as necessidades de biomaterial e bioenergia. O presente 

relatório sintetiza algumas das análises e dos resultados dos cinco estudos, tendo em consideração o 

atual ponto da situação e alguns dos principais progressos que se perfilam tendo como horizonte o ano 

de 2050. 

Este documento está dividido em duas partes, contendo uma breve síntese geral, seguida de um 

resumo mais alargado acompanhado de referências.   
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2. PLANEAMENTO DE UM FUTURO PARA A ALIMENTAÇÃO E A 

AGRICULTURA NA EUROPA 

Não se sabe ao certo em quanto, exatamente, será necessário aumentar a produção alimentar no 

futuro, a fim de assegurar uma alimentação suficiente e saudável a uma população mundial mais 

numerosa e mais próspera. Em parte, depende da dimensão da população, se estabilizará em 

aproximadamente 10 mil milhões e quando. Para além disso, o grau de sucesso na eliminação da 

pobreza generalizada e da má nutrição que lhe está associada, os futuros níveis de prosperidade (e 

consequentemente os níveis do consumo de carne e laticínios), a evolução das preferências 

alimentares, as políticas adotadas no âmbito dos biocombustíveis e da bioenergia, entre outros 

fatores, terão influência na quantidade de alimentos que será necessária. As projeções recentes da 

FAO reconhecem as muitas incógnitas, mas sugerem que poderá ser necessário aumentar a produção 

alimentar em 60 por cento até 2050. 

O aumento da produção, embora vital, é apenas uma parte da equação. Atualmente, considerando o 

todo a nível mundial, a quantidade de alimentos basta para todos terem uma alimentação suficiente. 

Não obstante, quase mil milhões de pessoas sofrem de má nutrição crónica e há possivelmente mais 

mil milhões que padecem da «fome oculta» causada por insuficiência de vitaminas e minerais. A 

pobreza é a principal razão para a falta de acesso aos alimentos. A luta contra a pobreza e contra a 

falta de acesso, tanto aos alimentos, quanto aos serviços de saúde, exige intervenção ao nível do 

desenvolvimento, da distribuição dos rendimentos, da capacitação das mulheres, de políticas 

adequadas de comércio e de ajuda, bem como de muitos outros fatores. Neste momento, aumentar a 

produção de alimentos na Europa não resolve estes problemas.  

Em contrapartida, em muitos países em desenvolvimento, o investimento na melhoria da produção 

agrícola local pode ser um meio eficaz para reduzir a fome e a má nutrição, pois a subsistência da 

maioria das pessoas em situação de pobreza extrema depende, em grande parte, da agricultura e de 

atividades relacionadas. Por conseguinte, o investimento na agricultura de pequena escala é 

frequentemente um meio fundamental para aumentar a segurança alimentar nos países mais pobres 

com uma população rural significativa. O investimento na produção alimentar, onde este é necessário 

e desempenha um papel num esforço mais amplo de luta contra a pobreza e de apoio ao 

desenvolvimento, é crucial para qualquer tentativa séria de combater a má nutrição e de alimentar 

um mundo em crescimento. No futuro, a Europa poderá, de facto, precisar de aumentar a sua própria 

produção no âmbito de um esforço coletivo para produzir alimentos suficientes. Porém, de momento, 

a prioridade é aumentar a produção agrícola predominantemente no exterior, em particular em África 

e em algumas partes da Ásia, não na UE, onde se prevê que a procura se mantenha relativamente 

estável, analogamente à dimensão da sua população.  

Tal não significa que a UE seja periférica ao futuro do sistema alimentar mundial. Muito pelo 

contrário: a UE tem vários papéis de grande relevância a desempenhar, que correspondem aos 

principais temas deste relatório. Estes implicam, não um impulso adicional a curto prazo da produção 

alimentar na Europa, mas um conjunto de preparativos mais basilares para dar resposta a novos 

desafios, representando também um contributo significativo para os esforços envidados noutras 

partes do mundo. O novo papel da UE pode ser apresentado de diferentes formas, mas aqui é 

analisado em seis capítulos de caráter genérico.  

Em primeiro lugar, é uma prioridade a UE preservar os seus próprios recursos produtivos, a fim que 

a agricultura possa continuar sólida e com potencial para contribuir mais, ou de maneiras diferentes, 

para exigências futuras, à medida que estas surjam. Se for possível manter ou, em alguns casos, 

restaurar a robustez dos principais recursos da UE em matéria de terrenos agrícolas, solos bem 

geridos, recursos hídricos não contaminados, infraestruturas bem conservadas, uma força de trabalho 

altamente qualificada, indústrias sofisticadas e capacidade de investigação, tal constituirá, por si só, 

um grande contributo para a segurança alimentar mundial. Se a capacidade agrícola, nesta aceção 
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mais lata, for reduzida, acarretará custos consideráveis repô-la em condições de desempenhar um 

papel futuro e eventualmente de maior peso na equação alimentar mundial. Contudo, manter e 

melhorar a sustentabilidade da agricultura europeia não é tarefa fácil. Requer ações decisivas para 

lutar contra a deterioração dos solos em grande escala, a sobre-exploração dos aquíferos para efeitos 

de irrigação e toda uma série de outras questões, assim como medidas para controlar o ritmo a que os 

terrenos agrícolas são urbanizados. Os solos são especialmente importantes. Ver Caixa 1. 

Caixa 1 — Degradação do solo arável na UE 

A segurança alimentar está dependente da funcionalidade dos solos (por exemplo, estrutura do solo, 

retenção de água, biodiversidade e produção alimentar). Na Europa, as práticas de utilização das 

terras e, em alguns casos, de gestão agrícola conduziram à crescente degradação dos solos, assim 

como ao declínio da respetiva funcionalidade. Nos solos aráveis, a degradação é mais acentuada, 

nomeadamente a perda do teor de matéria orgânica, a erosão provocada pela água e pelo vento, a 

compactação, a salinização e a acidificação. São várias as práticas de gestão de terrenos agrícolas que 

podem ter um impacto negativo na funcionalidade dos solos; por exemplo, a tendência para usar 

máquinas maiores na produção vegetal pode conduzir à compactação. As alterações climáticas 

poderão ter um impacto ainda mais negativo nos solos, em particular o aumento das temperaturas 

(elevando as taxas de evapotranspiração), os padrões de pluviosidade erráticos e a ocorrência 

crescente de períodos de seca, o que poderia dificultar os mecanismos de retenção de água, 

contribuindo para a erosão e desertificação dos solos e, consequentemente, para a sua degradação. A 

diminuição do carbono orgânico do solo é especialmente preocupante na região mediterrânica, onde 

as temperaturas elevadas e os períodos de seca podem acelerar a sua decomposição. Há que analisar 

o equilíbrio entre os contributos dos fatores antropogénicos e não antropogénicos para a degradação 

dos solos em cada sistema agrícola, de modo a identificar potenciais formas de melhorar a gestão das 

terras.  

Algumas das questões relacionadas com o reforço da sustentabilidade são abordadas nos cinco 

estudos para a STOA e na continuação do presente resumo.   

Em segundo lugar, é preciso dar maior destaque à eficiência dos recursos na agricultura da UE, com o 

intuito de aumentar a produção ao longo do tempo utilizando menos fatores de produção, 

designadamente água, produtos agroquímicos e nutrientes, o que irá contribuir simultaneamente 

para a produtividade e para a sustentabilidade na Europa, para além de ajudar a aumentar a 

viabilidade da agricultura e a reduzir a pegada ambiental global da UE. A investigação e o 

desenvolvimento deveriam ser ainda mais orientados para estas prioridades.   

Em terceiro lugar, está a necessidade de promover a inovação e a disseminação das melhores 

práticas, a par da investigação e do desenvolvimento clássicos. Estas circunstâncias deverão fazer 

subir a produtividade e aumentar os rendimentos globais, sempre que tal seja compatível com as 

restrições impostas pela sustentabilidade ambiental. Também deveriam ajudar a agricultura europeia 

a competir no mercado mundial e a manter um nível de produção elevado. Na sequência da 

dissociação dos auxílios da PAC, poderá haver mudanças significativas no padrão de cultivo e 

condições para substituir parte das 30 mil toneladas de alimento para gado importadas anualmente. 

Contudo, existem questões mais basilares. Na Europa, os rendimentos das culturas são relativamente 

elevados e a produção está mais próxima dos limites que, em teoria, seria possível atingir do que na 

maioria das restantes partes do mundo. O crescimento dos rendimentos das principais culturas 

europeias abrandou, não sendo claro até que ponto poderá voltar a ser aumentado, em especial 

perante as alterações climáticas e as limitações em termos de recursos hídricos e utilização de 

nutrientes. Não obstante, há certamente condições para atenuar as disparidades entre as explorações 

agrícolas com rendimentos mais elevados e mais baixos. O potencial para aumentar os rendimentos é 

maior em zonas da Europa Central e Oriental do que na parte ocidental do continente, onde há mais 

tempo são praticados métodos mais intensivos. A inovação criativa, que privilegia a eficiência dos 
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recursos, tem potencial em toda a parte. Deveria reforçarse a tónica, tanto na investigação, como na 

inovação, a fim de auxiliar este novo rumo da agricultura, reconhecendo que a inovação não tem 

constituído uma prioridade nas últimas décadas. Mas esta situação está a mudar (ver Caixa 2). 

Caixa 2 — Política de inovação agrícola na Europa  

Recentemente, a União Europeia aprovou políticas destinadas a fomentar o aumento do ritmo de 

inovação nos sistemas agrícola e alimentar. A Parceria Europeia de Inovação para a Produtividade e 

Sustentabilidade Agrícolas (PEI) visa promover um setor agrícola e florestal competitivo e 

sustentável, que «obtenha mais resultados com menos» fatores de produção e funcione em harmonia 

com o ambiente, incluindo a produtividade agrícola, a economia de base biológica, a cadeia de 

abastecimento alimentar, bem como a qualidade dos alimentos, a segurança alimentar e estilos de 

vida saudáveis. Baseiase na ideia de que é necessário criar elos de ligação entre a investigação e a 

tecnologia, por um lado, e as partes interessadas, por outro, nomeadamente agricultores, empresas, 

ONG e serviços de aconselhamento. Como tal, exige a constituição, em cada um dos 

EstadosMembros, de «grupos operacionais» que utilizem abordagens ascendentes para ligar a 

investigação à prática, financiados através do Fundo Europeu para o Desenvolvimento Agrícola. As 

medidas no âmbito do PEI contarão com o financiamento do Horizonte 2020, o novo 

ProgramaQuadro de Investigação e Inovação da UE. Este aponta a segurança alimentar, a agricultura 

sustentável e a bioeconomia como um dos principais desafios societais sobre os quais o financiamento 

irá incidir. São disponibilizados fundos para atividades que vão desde a investigação até à 

comercialização, em especial para atividades relacionadas com a inovação, designadamente 

açõespiloto, atividades de demonstração, bancos de ensaio, assim como apoio à contratação pública e 

à introdução de produtos no mercado.  

Em quarto lugar, está o desafio de reduzir a procura europeia durante as próximas décadas. Este 

desafio aplicase tanto às matériasprimas necessárias à agricultura e à produção, nomeadamente 

nutrientes e alimento para gado, como aos produtos agrícolas e aos alimentos transformados. A 

Europa tem uma grande pegada ambiental na cena mundial e será necessário reduzi-la a fim de 

respeitar os limites dos recursos mundiais, nomeadamente no que diz respeito aos recursos hídricos e 

à proteção das florestas e dos habitats naturais contra as incursões excessivas da agricultura. É preciso 

que haja recursos disponíveis para melhorar os níveis de vida e os padrões de consumo alimentar 

noutras partes do mundo. Existem várias maneiras de o conseguir. Uma delas é o desenvolvimento 

de uma agricultura mais eficiente em termos de recursos, instaurandoa como norma na Europa e não 

só. Uma outra consiste na redução do desperdício, tanto na agricultura, como na restante cadeia de 

abastecimento (ver secção 7 infra). Além disso, é possível modificar significativamente os regimes 

alimentares europeus, tornandoos menos exigentes em termos de recursos, em particular no que 

respeita à carne e a outros produtos de origem animal. Há um número crescente de estudos que 

avaliam os eventuais resultados das mudanças nos regimes alimentares, demonstrando que estas 

poderiam contribuir substancialmente para reduzir as emissões dos gases com efeito de estufa na 

Europa, por exemplo.  

Em quinto lugar, é necessário alinhar as políticas europeias de bioenergia pelas estratégias a longo 

prazo relativas à alimentação, à agricultura e à biodiversidade.  Quase todas as formas de bioenergia 

comercial requerem alguns recursos limitados ao nível dos solos, o que, em particular, se aplica quer 

aos derivados das colheitas agrícolas e às novas culturas energéticas, como a talhadia de curta 

rotação, quer à floresta tradicional. Atualmente, a nível mundial, são utilizados cerca de 80 a 85 

milhões de toneladas de cereais e cerca de 10 milhões de toneladas de óleos vegetais só para 

biocombustíveis. A UE é um dos maiores consumidores de biocombustíveis devido a um objetivo 

político que foi adotado com vista a promover o uso de energia renovável no setor dos transportes, o 

que teve como efeito secundário o incentivo ao crescimento da produção de biocombustível a partir 

de colza, de cereais e de outros produtos agrícolas a uma escala cada vez maior. Esta política está 
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presentemente a ser objeto de reapreciação. Todavia, demonstra como as políticas energéticas da UE 

estão a provocar um impacto significativo nos recursos que são simultaneamente necessários para 

alimentar o planeta; o surgimento de políticas relativas à bioenergia bastante mais ambiciosas, 

conforme alguns preveem, poderia acentuar exponencialmente esse impacto. Este facto é tanto mais 

importante na medida em que há igualmente países fora da Europa a incentivar a produção de 

biocombustíveis e de bioenergia; uma grande percentagem da produção total de milho nos Estados 

Unidos destinase agora à produção de biocombustível. Obviamente que é essencial aumentar a 

percentagem de energia renovável no cabaz energético da Europa, mas agora há escolhas difíceis a 

fazer relativamente ao ponto até ao qual a bioenergia pode ser considerada uma fonte de energia em 

grande escala sem gerar um impacto substancial na produção alimentar e na terra disponível para a 

biodiversidade e habitats mais naturais. Portanto, existem boas razões, pelo menos em princípio, para 

utilizar desperdícios e resíduos em maior escala como matériaprima para a produção de bioenergia. 

Estes apresentam uma necessidade efetiva de terra bastante inferior, sendo o seu papel analisado em 

seguida na secção 7.  

Em sexto lugar, é necessário que a UE tome uma série de atitudes variadas no sentido de apoiar a 

produção agrícola sustentável nos países em desenvolvimento e de combater outras ameaças à 

produção alimentar, tais como as alterações climáticas e o uso excessivo das reservas limitadas de 

água doce. A UE exerce influência através das suas políticas comerciais, do papel coletivo dos 

EstadosMembros da UE enquanto principais doadores de ajuda pública ao desenvolvimento a nível 

mundial (com um contributo total de 55,2 mil milhões de euros em 2012), do seu papel nos acordos 

globais sobre o clima, o comércio e a biodiversidade, e em vários outros fóruns. Em muitos países 

mais pequenos, mais pobres e mais desfavorecidos em termos tecnológicos, particularmente na África 

subsariana, temse registado um decréscimo dos investimentos na agricultura durante a última 

década. Faz sentido que a agricultura sustentável constitua uma das áreas prioritárias identificadas na 

mais recente estratégia da UE de ajuda ao desenvolvimento, a Agenda para a Mudança. Contudo, é 

preciso que este compromisso assuma um peso ainda maior no futuro. 

Em conjunto, estas seis prioridades representam uma significativa mudança de rumo que afeta todas 

as etapas da cadeia de abastecimento agroalimentar, mas também o quadro político da UE. As 

mesmas representariam um contributo substancial para alinhar a UE pelas necessidades globais a 

mais longo prazo. No entanto, tais prioridades baseiamse em previsões generalizadas para o futuro e 

poderão vir a revelarse insuficientes. Persistem incertezas bastante significativas, passíveis de 

produzir impacto, tanto na evolução do sistema de produção alimentar, como na resposta necessária. 

Por exemplo, as alterações climáticas poderão diminuir os rendimentos mais do que muitos 

anteveem. Segundo algumas previsões da FAO para o período até 2050, os rendimentos das culturas 

de milho alimentadas pela chuva poderiam cair até 30%. Várias limitações relativas às reservas de 

água e de nutrientes, incluindo os fosfatos, poderiam resultar no aumento dos preços e em restrições 

inesperadas. Grandes surtos de doenças poderiam ter um impacto maior do que o esperado num 

cenário de statu quo. Será importante estar alerta e preparado para proceder a adaptações, se as 

circunstâncias evoluírem nesse sentido. Em todos estes casos, a atitude mais prudente é aumentar a 

resiliência dos sistemas de abastecimento alimentar e dar prioridade à eficiência dos recursos de 

forma sustentada.  
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3. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS AGRÍCOLAS MAIS 

SUSTENTÁVEIS 

Para aumentar a sustentabilidade e o ritmo de inovação na agricultura europeia (bem como a sua 

capacidade de vir a incrementar a produção no futuro), é necessário melhorar a aplicação das boas 

práticas já existentes e colocar maior ênfase, quer na inovação, quer em abordagens mais criativas. 

Isto implica:  

 a identificação e a difusão ativa de boas práticas e do conhecimento acumulado; 

 o aperfeiçoamento e a aplicação de tecnologias adequadas; 

 o alargamento de iniciativas de investigação e desenvolvimento com um objeto mais 

abrangente do que o atual; 

 uma mais ampla conceção dos sistemas para orientar a evolução da agenda da agricultura; 

 o reforço do papel dos serviços de divulgação e dos recursos necessários à adoção de uma 

nova abordagem. 

Por vezes, o termo «intensificação sustentável» é aplicado à evolução de objetivos, sendo certo que em 

agricultura se refere à produção de mais alimentos e subprodutos úteis a partir de uma área terrestre 

de dimensão fixa ou ligeiramente decrescente, a par da redução dos impactos ambientais e do 

respeito pelas prioridades sociais e económicas. Independentemente do termo utilizado, o princípio 

fundamental consiste numa maior aplicação de conhecimentos por hectare, a fim de aumentar a 

produtividade dos recursos, em vez do uso intensivo de fatores de produção adquiridos, que foi o 

modelo adotado durante a segunda metade do século passado. Essa opção coloca maior ênfase na 

gestão agrícola em sentido lato, abrangendo conceitos, práticas e tecnologias, mas também em 

determinadas competências técnicas, tais como o melhoramento vegetal (ver secção 4) e a redução do 

desperdício (ver secção 7).  

Existe uma grande variedade de sistemas instituídos que se centram unicamente no setor da 

produção vegetal na Europa, adquirindo o modelo predominante das culturas arvenses uma escala 

cada vez maior, caracterizada normalmente por uma gestão intensiva e, com frequência, por uma 

tendência crescente de especialização. Todavia, persistem algumas explorações agrícolas menos 

intensivas e mais mistas. É possível aplicar diferentes abordagens à produtividade, ao 

desenvolvimento e à sustentabilidade, consoante os sistemas utilizados e as condições locais, 

pensando de forma criativa em vez de se seguir um único modelo dominante. Como já foi observado, 

é possível reduzir as disparidades consideráveis entre as explorações agrícolas com rendimentos mais 

elevados e com rendimentos mais baixos que operam em condições visivelmente semelhantes, através 

da disseminação de boas práticas.  

Os rendimentos sustentáveis podem ser aumentados combinando sistemas adequados de produção 

vegetal, tecnologias e determinadas práticas. O potencial de rendimento específico por local pode ser 

incrementado, com a diminuição ou otimização dos fatores de produção e uma eficiência e produção 

globais mais elevadas. Aqui, são muito importantes as abordagens holísticas à gestão das explorações 

agrícolas. A gestão das culturas está estreitamente ligada à referida gestão a mais longo prazo dos 

solos e dos ecossistemas, ultrapassando as preocupações agronómicas e económicas clássicas. A 

manutenção e melhoria da fertilidade dos solos e a exploração devidamente ajustada dos mecanismos 

agroecológicos visariam estabilizar os rendimentos elevados nas áreas mais produtivas, assim como 

aumentar a produtividade nos sistemas mais extensivos, sem comprometer o fornecimento de bens 

públicos ambientais. Simultaneamente, os produtores em pequena escala e mais marginalizados não 

deveriam ser excluídos de participar numa nova agenda ou no trabalho de investigação e 

disseminação que a acompanha. Estes produtores são numerosos em algumas partes da Europa e 

poderiam dar um contributo maior, tanto para a produção local, como para o tecido sociocultural das 

zonas rurais.  
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Alguns sistemas de produção revestemse de especial interesse neste contexto, nomeadamente: 

 A agricultura de precisão (AP), que coloca a tónica na gestão da produção agrícola com base em 

informações, visando aplicar o tratamento certo, no lugar certo, no momento certo, tendo em conta 

as variações dos solos e das culturas no terreno. Nestes sistemas, são utilizadas novas tecnologias 

para determinar as variáveis que orientam a utilização dos fatores de produção, os quais são 

aplicados de formas mais úteis e precisas do que o permitiam as tecnologias anteriores. Há 

sistemas à base de sensores, sistemas à base de mapas e combinações de ambos. As tecnologias 

específicas incluem a inventariação dos rendimentos, a teledeteção, sistemas de informação 

geográfica, GPS e tecnologias de sensores para recolha de dados. As técnicas da AP podem 

aplicarse a uma série de práticas, tais como a aplicação de fertilizantes e adubos, o controlo de 

infestantes, a gestão de doenças e a gestão dos recursos hídricos (progressos paralelos no domínio 

da pecuária prendemse com o uso da identificação eletrónica e de software que orienta as decisões 

sobre a alimentação, a reprodução e as datas de abate do gado, etc.). Aquelas técnicas são 

maioritariamente utilizadas nas explorações agrícolas de maiores dimensões e gestão mais 

intensiva no noroeste da Europa, designadamente na Dinamarca, França, Alemanha, Reino Unido 

e República Checa, embora os dados sobre a adoção destes sistemas sejam escassos. Até ao 

momento, a adesão tem sido limitada pelo custo elevado do equipamento e por ser necessário 

utilizá-lo numa área extensa para recuperar o investimento. No entanto, com o tempo, é provável 

que as práticas da AP se alarguem a um maior número de agricultores e contribuam 

significativamente para melhorar a gestão de muitas operações.   

 A agricultura de conservação é um sistema de produção regido pelos três princípios da ausência 

ou minimização da perturbação mecânica do solo: mobilização reduzida ou nula dos solos, 

cobertura dos solos com matéria orgânica e rotação diversificada de culturas. São aplicadas as 

técnicas de ausência de mobilização, mobilização na zona, faixa ou linha, mobilização sem 

inversão, incorporação superficial dos resíduos das culturas, plantação de culturas de cobertura e 

de adubos verdes, palhagem com resíduos de culturas, sementeira direta e gestão de infestantes 

com herbicidas de contacto, como o glifosato. O objetivo é prevenir a degradação dos solos, assim 

como preservar e melhorar a sua fertilidade. Com a redução ou a ausência de cultivo, diminui-se 

tanto o consumo de energia, como a oxidação do carbono dos solos. Este sistema não se adequa a 

todos os solos e requer equipamento especializado, novas competências de gestão, bem como 

abertura para adotar uma abordagem bastante diferente, a par da utilização continuada de 

herbicidas. Embora o seu uso seja relativamente comum em algumas partes da Europa, por 

exemplo em certas zonas da Alemanha, os dados do Eurostat indicam que, em 2011, este sistema 

era aplicado apenas em 3,4% da superfície arável da UE. O potencial poderá ser substancialmente 

superior.  

 Os sistemas agrícolas mistos, que implicam a prática integrada da pecuária e da produção arvense 

na mesma exploração, constituem uma abordagem bastante mais tradicional. Contudo, alguns dos 

princípios básicos conservam a sua pertinência, nomeadamente o potencial para circuitos fechados, 

como, por exemplo, produzir alimento para o gado numa exploração e utilizar o estrume na 

produção vegetal. Há muitos anos que estes sistemas se encontram em declínio na Europa. 

Atualmente, poderão representar apenas cerca de 12% da superfície agrícola da UE e cerca de 13% 

das explorações agrícolas, segundo o Eurostat, mas, em muitos aspetos, têm potencial para 

melhorar os níveis de sustentabilidade, se for possível desenvolver e disseminar sistemas 

economicamente mais viáveis. 

 A agricultura biológica leva estes princípios bem mais longe, atribuindo à saúde dos solos e 

ecossistemas um papel mais central numa filosofia de gestão bastante desenvolvida. Aquela admite 

um número muito restrito de fatores de produção fabricados e não utiliza fertilizantes, pesticidas 

sintéticos ou OGM. Para comercializarem os seus produtos utilizando esta rotulação, as 

explorações de agricultura biológica têm de cumprir certas normas de certificação, existindo 

também um sistema bem desenvolvido de inspeção e controlo. Estes produtos obtêm um 
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reconhecimento muito maior da parte dos consumidores do que outros sistemas mais holísticos ou 

com baixo consumo de fatores de produção, constituindo uma importante via para aumentar a 

sensibilização e modificar os padrões de consumo. Aproximadamente 5,4% das terras agrícolas da 

UE encontramse registadas como sendo de exploração biológica e quase todos os programas de 

desenvolvimento rural preveem apoios para estes sistemas. A sua expansão poderia ser facilitada 

por uma agenda de I&D mais ambiciosa e, em simultâneo, pelo desenvolvimento do mercado.  

 O sistema agroflorestal é um sistema integrado de utilização dos solos menos conhecido, que 

combina no mesmo terreno a plantação de árvores e arbustos com culturas anuais e, em alguns 

casos, a pecuária. O objetivo é fazer uso das complementaridades. Alguns são sistemas silvoaráveis 

de grande tradição, tais como as dehesas em Espanha e os montados em Portugal, enquanto outros 

são modernas derivações, como os sistemas de cultura em faixas. Na sua maioria, os sistemas 

tradicionais, incluindo pastagens arborizadas e pomares onde é feita criação de gado, estão em 

declínio na Europa e são agora raros na maioria das regiões. Alguns encontramse protegidos pelo 

seu elevado valor em termos de biodiversidade. Não existem dados disponíveis sobre a sua 

extensão exata. No entanto, alguns dos princípios aplicados, tais como a preservação de um ciclo 

de nutrientes rigoroso, poderiam ser extremamente importantes para futuros sistemas sustentáveis 

e constituem, igualmente, uma área potencialmente rica para a investigação e o desenvolvimento.  

A filosofia e as práticas destes diferentes sistemas podem oferecer um contributo substancial para 

uma nova agenda e para a criação de novas vias de investigação e desenvolvimento. A fim de 

incrementar o desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveis e aumentar a sua adoção no 

terreno, é necessária uma série de diferentes medidas. Estas encontramse resumidas na Figura 1. 
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4. DESAFIOS EM MATÉRIA DE MELHORAMENTO VEGETAL E DE 

RECURSOS GENÉTICOS 

Existem vários aspetos da agricultura na UE nos quais é particularmente importante a concretização 

de uma dupla perspetiva, tanto a nível de sustentabilidade, como a nível de inovação.  Um destes 

aspetos é o melhoramento vegetal, o qual foi o tema de um dos cinco estudos para a STOA. Durante 

milhares de anos, os obtentores de variedades vegetais, inclusive gerações de agricultores, 

desenvolveram culturas com rendimentos superiores e relativamente estáveis e aumentaram a sua 

resistência às pestes e às doenças. As melhorias alcançadas através do melhoramento vegetal são 

responsáveis, segundo estimativas, por cerca de 25% a 50% dos grandes aumentos no rendimento do 

setor agrícola da UE desde a década de 1940. O melhoramento vegetal tornou-se um setor 

fundamental a nível europeu, possuindo o mercado do material de reprodução vegetal e das 

sementes o valor de aproximadamente 6.3 mil milhões de euros anuais e tendo a UE firmado a sua 

posição como o segundo maior exportador de sementes do mundo, com uma influência muito para 

além das suas fronteiras. 

Embora o melhoramento de plantas tenha atingido grandes progressos, especialmente em conjunto 

com os avanços científicos das décadas mais recentes, existem preocupações relativas à sua 

capacidade de atingir maiores e mais significativos rendimentos no âmbito das mudanças climáticas e 

da maior pressão sobre os recursos hídricos. Por exemplo, a produção de trigo pode eventualmente 

estagnar na Europa Ocidental devido ao impacto da tensão térmica nas variedades vegetais atuais.  O 

rendimento das culturas nas áreas mais produtivas da Europa já é elevado e os impactos ambientais 

da produção são consideráveis e, em alguns casos, insustentáveis.   A variedade de culturas será 

necessária para manter a produção sob a influência de condições atmosféricas variáveis, sem 

necessidade de aumentar o uso de recursos hídricos e de fertilizantes.  

O melhoramento de plantas com vista ao aumento da produtividade e da sustentabilidade 

Durante várias décadas, o melhoramento vegetal tem tido como objetivo principal a escolha de 

variedades de culturas que produzam um rendimento maior sob a influência de ótimas condições de 

crescimento e, muito frequentemente, de elevados fatores de produção. No entanto, paralelamente a 

estas forças motrizes, está a emergir um novo conjunto de requisitos, os quais procuram dar mais 

ênfase tanto à sustentabilidade, como ao rendimento, o que faz com que os cultivadores de plantas 

procurem: 

 resistência mais moderna contra pestes e doenças — à medida que o mercado muda e as 

alterações climáticas criam novos desafios para culturas já estabelecidas; 

 maior resistência contra a seca e a salinidade— em resposta às constantes alterações climáticas e 

à necessidade de reduzir a dependência da irrigação convencional; 

 maior eficiência no uso de azoto — um tema que nem sempre teve grande prioridade no 

passado, parcialmente porque tem sido difícil alcançá-lo sem comprometer outros aspetos 

necessários; 

 melhoria das qualidades nutricionais de várias culturas alimentares, contribuindo assim para 

regimes alimentares mais saudáveis. 

 

Inovação em matéria de técnicas de melhoramento vegetal e de manipulação genética  

O melhoramento vegetal transformou-se, durante as mais recentes décadas, devido a avanços 

científicos que possibilitaram a criação e o exame de uma quantidade muito maior de variedades, o 

que aumenta a velocidade do processo de comercialização de culturas de melhor qualidade e 

possibilita uma maior esfera de ação em matéria de inovação. O melhoramento vegetal moderno 

possibilitou a junção de genes de espécies aparentadas ou até de espécies não relacionadas entre si, 

incluindo um maior uso de variedades autóctones e de organismos selvagens aparentados. 
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As tecnologias modernas proporcionam agora uma panóplia de possibilidades para a criação de 

novas variações genéticas, para a identificação e seguimento de espécies com características 

convenientes e para a sua combinação numa única cadeia de plantação ou variedade. O progresso 

recente em matéria de melhoramento vegetal tem sido possibilitado pela capacidade de usar 

informação genética (seleção assistida por marcadores), combinada com técnicas de caracterização 

fenotípicas (plataformas de fenotipagem), de modo a identificar e seguir características (quantitativas) 

convenientes de multi-genes através do processo de reprodução. As técnicas melhoradas de cultura 

de tecidos podem ser usadas para o crescimento e multiplicação de células vegetais que combinem 

uma diversidade genética mais abrangente, a qual pode ser usada na reprodução convencional.     

A estabilidade das colheitas, a capacidade de uma variedade para atingir uma grande produção de 

modo fiável em diferentes anos (com eventuais variações atmosféricas significativas) e em diferentes 

lugares, permanecerá um objetivo-chave em matéria de melhoramento vegetal.  O investimento 

contínuo no melhoramento vegetal tem de ser mantido durante o ajustamento com vista a novos 

objetivos e condições. Por exemplo, os programas de reprodução de carácter participativo poderão 

eventualmente ter um papel mais preponderante no futuro, semelhante aos programas amplamente 

utilizados na agricultura biológica, de modo a assegurar a estabilidade das colheitas. Neste caso, os 

agricultores e os investigadores colaboram de perto durante todo o processo de reprodução, sendo 

realizados vários ensaios nos próprios terrenos de cultivo com variedades de culturas e estando os 

agricultores envolvidos no processo de seleção dos melhores executantes, fornecendo conselhos sobre 

esta matéria específica usando o seu conhecimento e experiência pessoais.  

Na Europa existe um debate bastante intenso entre os que consideram a manipulação genética pouco 

ética ou indesejável, tanto em termos sociais como ambientais, e os que argumentam que tem um 

grande potencial a nível do aumento da produção e um baixo consumo de fatores de produção. Os 

últimos acreditam que a UE está a sair a perder em matéria de inovação a nível do melhoramento de 

plantas devido à sua resistência geral em relação às culturas geneticamente modificadas. Apenas foi 

autorizado o cultivo de duas culturas geneticamente modificadas: milho Bt resistente a insetos e uma 

variedade de batata com amidos modificados. Somente uma destas culturas é cultivada à escala 

comercial, principalmente em Espanha. Isto contrasta com a adoção generalizada de uma pequena 

gama de variedades de feijões de soja, milho e algodão geneticamente modificados, 

predominantemente resistentes a insetos ou a herbicidas, em todo o continente americano, na China, 

na Índia e na Austrália. As variedades geneticamente modificadas são regulamentadas de forma 

distinta das sementes produzidas através de técnicas de reprodução vegetal convencionais, sob o 

domínio da definição da UE de organismos geneticamente modificados. No entanto, outras técnicas 

eficientes de melhoramento vegetal que usam aspetos do processo da reprodução de plantas 

geneticamente modificadas, tais como a cisgenética ou a mutagénese específica, também permitem a 

introdução de novas características nas variedades vegetais; algumas destas não conseguiram ser 

alcançadas (nem agora, nem talvez nunca o venham a ser) através da reprodução vegetal 

convencional, embora outras produzam culturas com funções muito semelhantes às culturas 

convencionalmente cultivadas.  Estas técnicas podem representar alguns dos mesmos tipos de risco 

para o ambiente e para a biodiversidade que as culturas geneticamente modificadas. Contudo, o seu 

estatuto, enquanto variedades geneticamente modificadas ou não, ainda tem de ser legalmente 

definido na UE. 

Qualquer que seja a decisão respeitante a estas tecnologias, argumenta-se que a questão a ser 

regulamentada deveria ser a nova característica de uma variedade vegetal — o produto final do 

processo de melhoramento — em vez da tecnologia utilizada. E se a situação de bloqueio 

regulamentar da UE em relação às culturas geneticamente modificadas tem de ser resolvida, existe 

ainda a necessidade de assegurar a aplicação das salvaguardas ambientais antes do cultivo de novas 

variedades vegetais com eventuais novos perigos. Isso requer uma investigação e avaliação 

cuidadosas de potenciais impactos nocivos. A consecução do equilíbrio socialmente aceitável entre a 
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proteção das salvaguardas ambientais e o desenvolvimento da inovação requer uma avaliação 

participativa e mais vasta a nível dos riscos, assim como um processo de análise risco-benefício. 

Reforço da conservação de recursos genéticos vegetais e regulamentação do mercado de sementes 

Paralelamente ao desenvolvimento de novas sementes existe uma outra prioridade diferente, mas 

ainda assim relacionada com o tema. Esta prioridade diz respeito à perda da diversidade genética 

vegetal, que os programas de reprodução poderão ter de utilizar a uma escala significativa no futuro, 

sobretudo no confronto de desafios no âmbito da sustentabilidade.  Estes recursos genéticos vegetais 

incluem cultivares obsoletas, variedades autóctones e organismos selvagens aparentados, assim como 

a variedade das sementes e das cultivares modernas. As variedades autóctones — culturas 

tradicionais localmente adaptadas — são, em geral, extremamente distintas a nível genético e 

adequadas a métodos de exploração de reduzido consumo, mas hoje em dia apenas alguns 

agricultores europeus as cultivam e, por conseguinte, tem-se perdido muito desta variedade genética. 

Também foi estimado que, pelo menos, 11,5% dos organismos selvagens aparentados de culturas, 

considerados como uma alta prioridade europeia, se encontram em vias de extinção devido à perda 

do seu habitat e muitos são afetados pelo fluxo de genes e pela hibridização com outras culturas. Uma 

rede mais forte de bancos de genes seria benéfica (ver Caixa 3). 

Reforço da conservação e do uso dos recursos genéticos vegetais na Europa 

Existem várias iniciativas europeias para a conservação da diversidade genética e de organismos 

selvagens aparentados de culturas in situ e ex situ. Contudo, a atividade conjunta das mesmas é 

insuficiente para dar resposta à tarefa de preservar a gama de diversidade necessária para a 

conservação e para o preenchimento dos requisitos em matéria de melhoramento vegetal. Apenas 6% 

dos organismos selvagens europeus aparentados de culturas têm material genético preservado ex situ 

e não existe qualquer estimativa respeitante à percentagem de variedades autóctones preservadas. A 

preservação deste legado está tão relacionada com o futuro, como com o passado.   

Caixa 3 — Recursos genéticos vegetais 

É necessária uma rede sistemática europeia de reservas genéticas in situ para organismos selvagens 

aparentados de culturas e para sítios de conservação de variedades autóctones em explorações, 

apoiada por medidas de apoio para que os agricultores usem e preservem esta diversidade genética.  

Os cerca de 500 bancos de genes da UE deveriam também colaborar mais. Uma melhor 

comercialização de variedades de culturas locais e tradicionais poderia contribuir para esta causa.  A 

Parceria Europeia de Inovação para a produtividade e a sustentabilidade agrícolas poderia tomar a 

iniciativa nesta matéria.   

Uma das prioridades é a aprovação do atual sistema de registo oficial de variedades vegetais dentro 

da UE. Atualmente, este sistema é contra o uso de materiais de sementes geneticamente 

diversificadas, tais como os materiais provenientes de variedades autóctones, o qual pode ser trocado 

informalmente entre agricultores, poupando então algumas das suas próprias sementes. A UE 

poderia reduzir a carga administrativa imposta aos cultivadores de plantas e aos agricultores através 

da utilização de culturas e variedades de segunda ordem e do incentivo do uso de uma maior 

diversidade no ciclo de reprodução vegetal. 

O desvio de rendimento   

Há potencial na maioria das explorações para reduzir o desvio de rendimento — a diferença entre o 

potencial de rendimento da semente e o rendimento médio da exploração. No entanto, as opiniões 

divergem no que diz respeito ao tamanho da contribuição da produção de culturas quando ainda 

existem muitas outras variáveis envolvidas. O desempenho das explorações dentro de condições 

agrícolas estreitamente relacionadas manifesta, frequentemente, uma heterogeneidade notável, 
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produzindo-se, em algumas explorações, o dobro do rendimento, em comparação com o dos seus 

vizinhos.  
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5. CONSIDERAÇÃO PELO AMBIENTE 

Os impactos ambientais dos níveis existentes de produção agrícola na Europa são já significativos e, 

em algumas situações, insustentáveis. Há sérios problemas de sobreposição relacionados com a perda 

de biodiversidade e de reservas naturais, a degradação dos recursos dos solos, a exploração excessiva 

dos recursos hídricos e a deterioração da qualidade da água. 

Grande parte destes danos, embora não a totalidade, é causada devido à intensificação e à maior 

especialização da agricultura durante as últimas décadas. Ao longo dos últimos 60 anos, houve, em 

grande parte da Europa, um enorme aumento do uso de produtos agroquímicos, de fertilizantes 

naturais e artificiais, de máquinas agrícolas de grande porte e de trabalho do solo. Contudo, em 

algumas áreas, mais recentemente em zonas situadas a sul e a este e em outras áreas remotas, é o 

abandono dos grandes métodos agrícolas, frequentemente tradicionais, que tem causado enormes 

mudanças. Enquanto algumas das terras exploradas desta forma têm sido convertidas para 

agricultura intensiva ou para silvicultura, muitas têm sido deixadas abandonadas, tendo então sido 

invadidas por vegetação arbustiva, perdendo durante esse processo muitas das suas espécies 

características de fauna e flora. 

Impactos das alterações climáticas 

Neste contexto, as alterações climáticas antropogénicas — provocadas pelo homem — podem reduzir 

os valores atuais da produção agrícola europeia e, em algumas regiões, entrar em conflito com os 

esforços envidados para o aumento da totalidade da produção alimentar. O aquecimento global 

observado nas décadas recentes em todo o continente já produziu consequências para os agricultores 

e os cultivadores. Não é possível prever com precisão o carácter das alterações a nível climático nas 

diferentes regiões da Europa, nem tampouco os efeitos que terão nos muitos e variados sistemas de 

exploração. As alterações durante as estações de crescimento, que afetam as culturas e as suas pragas 

de insetos, ervas daninhas e doenças, assim como as chuvas intensas causadoras de cheias, a 

diminuição da precipitação, que lesa as colheitas que dela dependem, e ainda as reservas de água de 

irrigação — todos estes fatores terão um papel fundamental.  

Poderá eventualmente surgir uma oportunidade para o reforço da produtividade do solo arável no 

norte da Europa graças a um aumento do período das estações de crescimento e a uma maior 

concentração de CO2 na atmosfera. Esta oportunidade poderia resultar, por um lado, do aumento do 

rendimento das culturas já existentes e, por outro lado, da permissão do cultivo de novos produtos 

agrícolas e variedades em áreas do norte de Europa que, outrora, não existiam nesta região. Contudo, 

não há garantia da ocorrência de um aumento geral da produção nesta vasta região; esse aumento 

poderá ser contrabalançado por perdas causadas por outros efeitos das alterações climáticas. Além 

disso, é provável que o aquecimento global possa ter tendência para diminuir a produção agrícola nos 

Estados-Membros meridionais, desempenhando a pressão sobre os recursos hídricos e as 

temperaturas estivais mais elevadas um papel fulcral neste aspeto.  
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A contribuição da agricultura europeia para as alterações climáticas 

A atividade agrícola é uma das principais fontes das emissões antropogénicas de gases com efeito de 

estufa (GEE) da Europa e estima-se que se torne responsável por uma parcela ainda maior das 

emissões nas próximas décadas, dado que as emissões de vários outros setores estão a decrescer a 

uma velocidade mais elevada. Assim, como acontece com as consequências multifacetadas do 

aquecimento global, é difícil determinar com precisão a contribuição total da agricultura para as 

emissões de GEE europeias. Calcula-se que a atividade agrícola é responsável por cerca de 10% das 

emissões totais de GEE da UE, mas esta estimativa exclui emissões derivadas do uso dos solos, da 

alteração do uso dos solos e da silvicultura. 

Enquanto se estima que as emissões de gases com efeito de estufa, provenientes da atividade agrícola 

europeia, têm decrescido desde 1990, este decréscimo pode ter sido interrompido por aumentos 

recentes a nível da produção agrícola, consequência parcial da diminuição do gado bovino e ovino. A 

agricultura é uma fonte principal de emissões de óxido nitroso (N2O) e de metano (CH4) na atmosfera. 

Estes dois gases com efeito de estufa contribuem muito mais para o aquecimento global do que o CO2 

(possuem, respetivamente, um poder de aquecimento 298 e 25 vezes superior no decurso de um 

século) e juntos formam o maior contributo da atividade agrícola europeia para a alteração climática. 

O metano provém da criação de gado, especialmente bovino, e da distribuição de estrume, enquanto 

que as emissões de óxido nitroso provêm principalmente do estrume, do uso de fertilizantes 

inorgânicos à base de azoto e das alterações nos solos causadas pelo cultivo e pela drenagem. 

A atividade agrícola também é responsável por emissões substanciais de dióxido de carbono (CO2), o 

gás antropogénico com efeito de estufa mais significativo. Estas emissões de CO2 são tanto diretas — 

através da incineração de combustíveis fósseis pelas máquinas agrícolas nas explorações —, como 

indiretas — provenientes do uso de fatores de produção utilizados na atividade agrícola, como os 

fertilizantes e a energia elétrica. As emissões indiretas das atividades a montante de fornecimento aos 

agricultores não constam nas estatísticas oficiais respeitantes à agricultura.  Além disso, a agricultura 

arável gera carbono orgânico no solo, o qual se oxida em CO2 através da lavoura e da erosão, 

especialmente quando a pastagem permanente é lavrada. As quantidades de culturas, tais como os 

feijões de soja, importados como alimento para o gado, são responsáveis por emissões significativas 

fora da UE - tanto de CO2, como de outros gases com efeito de estufa. 

Nas décadas recentes, ao passo que a agricultura arável contribui para um maior número de emissões 

de CO2 (e de N2O), as pastagens têm agido, no geral, como sumidouros de carbono na UE. A 

silvicultura, a outra principal utilização antropogénica do espaço rural da Europa, tem também 

absorvido CO2 da atmosfera, em parte porque a área total de floresta tem aumentado. As árvores e os 

solos já existentes armazenam enormes quantidades de carbono e as turfas e os sapais europeus 

ameaçados constituem hoje em dia reservatórios particularmente ricos em carbono, o qual se 

encontrava outrora na atmosfera.  

As alterações no equilíbrio geral do uso dos solos em todo o continente, causadas pela expansão 

contínua da produção agrícola, podem fazer com que as emissões voltem à atmosfera. De modo a 

evitar tal problema, os supramencionados usos de solos, tanto agrícolas como não agrícolas, que 

servem como poços de carbono, devem ser conservados e as zonas húmidas e os solos, em geral, 

devem ser mais bem protegidos contra a erosão e a degradação, de modo a conseguir manter a sua 

capacidade de armazenamento de carbono.   

Aumento da produção alimentar durante a adaptação da agricultura da UE às alterações climáticas 

e redução das emissões de gases com efeito de estufa da atividade agrícola 

Potencialmente, durante as próximas décadas, será possível reduzir as emissões de gases com efeito 

de estufa da atividade agrícola e proceder às adaptações necessárias a um clima em contínua 

alteração, enquanto se produz mais alimentos. Todavia, atingir este objetivo não será fácil e 

pressuporá mudanças nas políticas, nas práticas e na tecnologia a todos os níveis. 
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Um dos cinco estudos encomendados pela STOA analisou 64 medidas diferentes de gestão agrícola 

que podem contribuir para a redução das emissões de gases com efeito de estufa provenientes das 

explorações e/ou para a adaptação da agricultura às alterações climáticas. Existia uma mistura de 

técnicas consolidadas, de práticas novas e tradicionais e de medidas frequentemente incluídas em 

programas agroambientais. Em conjunto, estas medidas abrangiam uma série de sistemas de 

produção e de uso dos solos, assim como o papel da agricultura no que diz respeito ao consumo de 

energia e de recursos hídricos e à conservação dos solos. 

O estudo considerou o custo provável destas medidas, as suas potenciais contribuições para a 

mitigação, a adaptação e a produtividade das explorações, assim como, também, a quem deveria ser 

dada a responsabilidade da execução de cada medida (agricultores, organizações de investigação e 

desenvolvimento, consultores de gestão agrícola, a indústria e o governo). Muitas medidas não 

podem ser implementadas apenas pelos agricultores, dado que requerem um determinado tipo de 

ação coletiva a nível local. 

Das 64 medidas diferentes, 23 foram avaliadas como passíveis de aumentar a produção agrícola, 

enquanto se previu que 34 dessas mesmas teriam um impacto variável, incerto ou neutro. Apenas 7 

das 64 medidas seriam provavelmente capazes de reduzir a produtividade e a maioria destas 

medidas envolve alterações no uso dos solos, tais como a eliminação de certos tipos de solo da 

produção ou a adaptação de métodos mais abrangentes, com reduzida libertação de nutrientes, por 

exemplo. Não obstante, se todas as 64 medidas consideradas fossem aplicadas na Europa a uma 

escala significativa, o efeito líquido seria provavelmente a redução da produção total agrícola.  

A integração das medidas deve ser encorajada através de iniciativas políticas e de ações voluntárias. 

As prioridades variarão, tendo em conta a região e o tipo de exploração. Em muitos casos, será mais 

lógico dar, em primeiro lugar, prioridade às medidas que servem os três propósitos, que são o 

aumento de produção alimentar, a mitigação da contribuição da agricultura para as alterações 

climáticas e a adaptação da agricultura às mudanças climáticas. Estas medidas incluem: 

 rotações mais apropriadas de culturas aráveis, incluindo uma melhor administração dos resíduos 

da colheita e um reduzido/otimizado uso de fertilizantes; 

 um uso mais extensivo de agricultura de precisão; 

 uma melhor gestão das pastagens, incluindo o uso otimizado dos fatores de produção, a 

proteção do prado permanente contra a lavoura e regimes de pastagem apropriados; 

 melhoria da gestão de estrume e de fertilizantes inorgânicos, reduzindo as emissões 

provenientes do armazenamento, tratamento e emprego de estrume, assim como o uso 

apropriado de digestão anaeróbia; 

 uso seletivo da lavoura de conservação, a qual minimiza a perturbação da estrutura, composição 

e biodiversidade dos solos, como por exemplo através da lavoura superficial; 

 fomento de culturas intercalares — culturas anuais com uma elevada velocidade de crescimento, 

normalmente cereais, adaptadas à procura de azoto no solo. As mesmas absorvem o azoto em 

excesso, resultante da fertilização da cultura anterior, e são depois colhidas antes do prazo e 

deixadas a apodrecer, libertando deste modo o azoto capturado para a próxima cultura;  

 mudança do uso dos solos sempre que seja necessário, incluindo a conversão de solos aráveis em 

prados, restaurando as zonas húmidas e as turfas, e a florestação seletiva; 

 maior ênfase na eficiência energética, uso apropriado de resíduos e o uso de energia renovável, a 

uma pequena escala, nas explorações. 

Muitas destas medidas contribuem para a adaptação climática, mas também existem outras 

prioridades, incluindo o uso mais eficiente dos recursos hídricos, uma maior quantidade de culturas 
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nas curvas de nível e uma lavoura reduzida em declives, a contagem dos recursos hídricos, o 

aumento do aproveitamento da água da chuva, uma melhor gestão dos riscos, bem como melhores 

sistemas de informação sobre catástrofes, entre outras. Os elementos em comum entre as medidas são 

esquematizados de forma simplificada na Figura 2. 

 

Figura 2 — Potenciais sinergias e soluções de compromisso entre a adaptação às alterações 

climáticas, a mitigação e os objetivos relativos à produção alimentar 

 

Fonte: análise própria com uso de um gráfico adaptado de Campbell et al, 2011. 

Legenda do gráfico:  

 

A biodiversidade e a agricultura 

Diferentemente das alterações climáticas, ou seja, a biodiversidade, a variedade das espécies e dos 

ecossistemas que os ligam, é também muito importante para o panorama da agricultura europeia. 

Vastas áreas do continente têm sido cultivadas durante várias centenas ou até milhares de anos e a 

localização e a densidade populacional de muitas espécies de fauna e flora refletem este aspeto. 

Enquanto que a biodiversidade da Europa tem sido, durante muito tempo, dependente da exploração 

agrícola, esta última depende da biodiversidade, de modo a conservar os solos, a controlar as pragas e 

a polinizar culturas florícolas. 

Há décadas que a biodiversidade tem tido um declínio rápido e geral na UE. Por exemplo, desde 1980 

populações de aves campestres comuns na Europa diminuíram em cerca de 51% e estima-se que o 

número de borboletas de prado tenha diminuído em quase 50% desde 1990.   

Existem muitas causas para a perda de biodiversidade nas explorações, estando algumas das mais 

importantes destacadas na Caixa 4. A perda de vastas áreas de sistemas de exploração tradicionais de 

baixa intensidade, desde a década de 1950, tem sido particularmente significativa, envolvendo com 

frequência o pastoreio de gado bovino, ovino ou caprino, que desempenham um papel fundamental 
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na manutenção de habitats seminaturais e das espécies que neles habitam. Este fenómeno tem-se 

expandido por todo o continente, começando nas nações mais industrializadas. Os sistemas há muito 

estabelecidos têm sido destruídos ou abandonados, objeto de florestação ou convertidos em 

explorações de maior intensidade, o que confere um valor especial aos sistemas que sobrevivem.   

 

Caixa 4 — Alterações generalizadas na agricultura que resultaram na perda da biodiversidade das 

explorações 

 Declínio dos sistemas de exploração mistos e maior especialização  

 Remoção de características de habitats naturais, tais como sebes e árvores 

 Maior utilização de fertilizantes artificiais ou orgânicos 

 Aumento do uso de pesticidas 

 Drenagem dos pastos 

 Lavoura e ressementeira dos pastos 

 Sistemas mais intensivos de pastagem e de gestão das forragens  

 Corte precoce de erva para silagem 

 Período prolongado de lavoura e outras operações de mobilização 

 Irrigação aberta e impactos nas águas de superfície e subterrâneas 

Ao passo que algumas formas de intensificação agrícola estão agora a ser modificadas ou sujeitas a 

um maior controlo legislativo, como por exemplo a menor densidade de gado em várias regiões, estão 

a surgir outras formas, tais como a expansão de milho para áreas de pastagem em certas localidades. 

Futuras pressões podem aumentar esta intensificação, sobretudo se for necessário o aumento da 

produção, de modo a satisfazer a procura a nível global. Por exemplo, haveria riscos caso as culturas 

geneticamente modificadas fossem cultivadas a uma maior escala. Uma preocupação fundamental 

neste caso seria a propagação de genes de culturas geneticamente modificadas nas populações 

selvagens das variedades de culturas e nas suas espécies selvagens aparentadas, o que faria com que 

se tornassem invasivos e, consequentemente, nocivos para a biodiversidade. 

A produção agrícola europeia também tem causado grandes impactos na biodiversidade para além 

das fronteiras do continente, especialmente porque se apoia no sistema de importações em relação a 

uma parte significativa da alimentação dos animais. A contínua expansão do cultivo de feijões de soja 

no Brasil e na Argentina, executada em grande parte devido à solicitação europeia, tem causado a 

perda de habitats seminaturais ricos em biodiversidade devido à intensificação do cultivo, assim 

como tem sido indiretamente responsável pela deflorestação — e por uma ainda maior perda de 

biodiversidade — devido ao deslocamento da produção animal para as florestas.  

Para reverter este declínio da biodiversidade nas explorações é necessária uma ação ponderada a uma 

escala substancial. Entre as prioridades estão as medidas de manutenção e o estabelecimento de 

habitats adequados a uma escala suficientemente grande para abranger uma gama diversa de fauna e 

flora, a garantia de recursos alimentares razoavelmente abundantes para os animais e a limitação dos 

fatores de mortalidade, como os que derivam da utilização de maquinaria e pesticidas. Os esquemas 

de modelos de pagamento agroambientais voluntários para os agricultores são a medida fundamental 

para a proteção da biodiversidade no âmbito da PAC e do orçamento da UE. Estas medidas ajudam, 

mas precisam centrar-se, mais precisamente, no tipo de grupos de espécies que pretendem beneficiar 

e na natureza das paisagens naturais das regiões onde estão implementadas. A nova ronda de 

políticas agroambientais em vigor até 2020 deveria estar mais concentrada neste aspeto, bem como no 

apoio aos sistemas mais sustentáveis, incluindo a agricultura biológica e os sistemas de grande valor 

natural (GVN). 

O aumento da intensidade deste esforço para o bem da biodiversidade nas vastas regiões rurais 

implica medidas mais focadas e de uma maior escala nas explorações. Um estudo realizado na 
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Alemanha, por exemplo, estimou que a gestão ativa da biodiversidade seria necessária para, pelo 

menos, 15% de toda a área agrícola. Isto incluiria o restabelecimento e a manutenção de paisagens 

seminaturais, através da extensão de 10% de prados intensivos e destinando 7% dos pastos e terras 

aráveis a características mais naturais. Nos Países Baixos, foi realizado recentemente um outro estudo 

que avalia a necessidade de práticas de gestão ativa da biodiversidade em, pelo menos, 20% da área 

agrícola.   

Solos, controlo de pragas e polinização — por que motivo tem a biodiversidade das explorações 

tamanha importância 

A abordagem das preocupações respeitantes à biodiversidade não constitui apenas um 
empreendimento altruísta para os agricultores. Ela está também relacionada com a manutenção da 
produtividade nas explorações a longo prazo. Os solos saudáveis têm tanto um papel agronómico 
fundamental, como também um nível elevado de biodiversidade, o qual se pode encontrar entre 
organismos unicelulares, como as bactérias. Esta vida dos solos constitui um apoio fundamental à 
atividade agrícola; entre outros fatores, estes organismos decompõem resíduos vegetais, ajudam a 
fornecer alimento às culturas e controlam as pragas e as doenças. Porém, a biodiversidade dos solos 
encontra-se sob pressão da UE, principalmente devido à perda de matéria orgânica nos solos na 
maior parte dos terrenos aráveis da Europa. 

Acima do solo, um grande número de espécies vertebradas e invertebradas, que são as inimigas 

naturais das pragas, das doenças e das ervas daninhas nas explorações, têm sido afetadas 

negativamente pela utilização de inseticidas, pela perda de habitats e de fornecimento de alimentos, 

incluindo o néctar e o pólen das flores. O caso das abelhas é uma vertente importante deste fenómeno, 

embora não seja a única.  

Caixa 5 — Ameaças às abelhas e aos polinizadores  

Os polinizadores — abelhas domésticas produtoras de mel, abelhas selvagens e muitas outras 

espécies de insetos — são responsáveis pela frutificação e reprodução de numerosas culturas e 

plantas selvagens. Estima-se que tenham um papel significativo no cultivo de 35% da produção 

alimentar total da Europa (em massa). O valor destes alimentos é estimado em 15 mil milhões de 

euros anuais. 

Tem-se registado um declínio há várias décadas respeitante às abelhas, tanto as domésticas como as 
espécies selvagens, em vastas partes do mundo, incluindo em muitos países europeus.  Isto constitui 
uma ameaça não só para a produção alimentar, como também para as plantas selvagens que elas 
polinizam. Ainda não foi encontrada qualquer causa para tal fenómeno e existem variações 
regionais. Estão envolvidos múltiplos fatores, como as pragas e os micróbios patogénicos (em 
especial um ácaro parasítico, Varroa destructor, portador de um vírus), o uso de pesticidas 
(particularmente neonicotinóides) e os problemas associados com a quantidade, a qualidade e a 
diversidade de alimento floral das abelhas, correlacionado com a intensificação das explorações 
forrageira e arável. Para as abelhas domésticas, a má prática a nível da apicultura e a falta de 
diversidade genética também podem ser responsáveis por este declínio. Interações entre os variados 
fatores poderão também ter um papel importante neste problema. As populações de outros 
polinizadores selvagens também se encontram em declínio, possivelmente devido a fatores 
semelhantes.  

É necessário um conjunto de medidas, de modo a responder a estes múltiplos fatores causadores da 

perda das abelhas produtoras de mel na Europa e de populações de polinizadores selvagens. Como a 

interação destes vários fatores pode causar maiores impactos do que qualquer fator isolado, é 

necessária uma resposta integrada, conduzida por autoridades públicas, apicultores, agricultores, 

pela indústria farmacêutica e por investigadores.  

Esta resposta deveria incluir: aumento do conhecimento sobre os riscos dos neonicotinóides e de 

outros pesticidas sistémicos; medidas para o aumento da criação de culturas resistentes ao ácaro 
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Varroa e uma melhor disponibilização de melhores métodos de tratamento; e ações que aumentem de 

forma mais abundante os recursos florísticos para os polinizadores em espaços rurais. 

 

Recomendações para as opções prioritárias  

Existem pressões inerentes à tentativa de aumento da produção agrícola enquanto se procede à 

adaptação das explorações às alterações climáticas, à redução das suas emissões de gases com efeito 

de estufa e à conservação da biodiversidade, tanto nas próprias explorações, como na sua periferia.  

Apesar dos desafios, há uma esfera de ação para a manutenção de uma produção mais sustentável, a 

qual provavelmente se tornará maior com o tempo. As opções e prioridades futuras podem ser 

consideradas em quatro alíneas.   

1. Fornecimento de incentivos a uma gestão agrícola resistente ao clima e respeitadora da 

biodiversidade 

Os agricultores deveriam ser apoiados, ao abrigo do primeiro pilar da PAC e dos programas de 

desenvolvimento rural atualmente em desenvolvimento, a utilizar recursos energéticos, hídricos e dos 

solos mais eficientes e a aumentar os esforços de adaptação e de mitigação dos efeitos climáticos.  

Várias melhorias a nível da eficiência energética produzirão, ao longo do tempo, benefícios 

económicos e não necessitarão de subsídio. Todavia, um grupo significativo de agricultores 

necessitará de ajuda ao nível dos custos e investimentos iniciais. São necessárias medidas 

agroambientais bem delineadas e adequadamente subsidiadas para a redução dos gases com efeito de 

estufa e para a melhor adaptação das explorações às alterações climáticas, desde o decréscimo seletivo 

da quantidade de gado até à manutenção de faixas de isolamento não-cultivadas e ricas em flores em 

terrenos aráveis. Algumas das medidas necessárias só terão sucesso, caso sejam aplicadas em várias 

explorações numa localidade, em vez de em várias explorações individuais, como por exemplo no 

que diz respeito à restauração de planícies de inundação.  

É necessária uma combinação de medidas de modo a conservar as restantes áreas da Europa com um 
grande valor natural (GVN) respeitante à produção agrícola. Isto deveria compreender tanto o apoio 
direto a sistemas selecionados que mantêm habitats seminaturais e as suas espécies características, 
como medidas indiretas que fornecem aos agricultores com GVN um modo de vida viável, tais como 
o apoio ao processamento e comércio de alguns dos seus produtos.   

Todavia, existe também a necessidade de um maior número de políticas e de financiamento público, 

de modo a apoiar a recriação dos habitats, removendo inteiramente áreas limitadas da produção 

agrícola intensiva e, também, através da humidificação das turfas e de uma maior dedicação às 

prioridades ecológicas em alguns dos terrenos aráveis e nos prados, tanto em menor, como em maior 

escala. As “superfícies de interesse ecológico" apresentadas na nova PAC deveriam ser aplicadas 

pelos Estados-Membros para estes propósitos.  

2. Desenvolvimento de medidas que limitem práticas de produção agrícola insustentáveis 

Nomeadamente: 

• assegurar a concordância com a Diretiva Nitratos e com outra legislação da UE que reduz o uso 

excessivo de nutrientes e melhora a sua gestão; 

• implementação de metas ambiciosas para redução dos pesticidas adotados por vários Estados-

Membros e tentativa da implementação total de uma gestão integrada a nível do controlo de 

pestes, ao abrigo da legislação da UE; 

• utilização mais aprofundada dos requisitos de condicionalidade, de modo a assegurar a proteção 

e a gestão de elementos das paisagens cultivadas que beneficiam a biodiversidade e a adaptação 
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às alterações climáticas. É necessário aumentar esta linha de base dos requisitos ambientais 

mínimos. 

3.  Garantia do papel da inovação, da investigação e do desenvolvimento com vista ao aumento da 

produtividade agrícola da Europa no âmbito da conservação da biodiversidade e da adaptação 

às alterações climáticas 

• É necessária uma abordagem integrada. Assim, a investigação respeitante ao aumento da 

produção também não deveria excluir os sistemas agrícolas mais extensivos e o seu papel no que diz 

respeito à biodiversidade, assim como abordagens menos familiares, tais como uma boa gestão de 

turfas reumidificadas. 

• Será necessária uma investigação mais intensiva, assim como uma melhor avaliação dos impactos 

das novas tecnologias agrícolas na biodiversidade, na adaptação às alterações climáticas e na 

mitigação.  

• É crucial que se registe um aumento urgente do financiamento à investigação, de modo a combater 

os diversos fatores causadores da diminuição de abelhas e de polinizadores selvagens.  

4.  Redução dos impactos da agricultura europeia e da importação de biocombustíveis para além das 

fronteiras da Europa 

Neste aspeto, a ação principal seria incluir o apoio da UE a iniciativas intergovernamentais, de modo 

a desenvolver princípios ambientais globais e acordos em matéria de alimentos, fibras e produção de 

energia. A UE pode também dar início às suas próprias medidas — como por exemplo, normas de 

sustentabilidade para bioenergia sólida e para biocombustíveis, e iniciativas que visem o aumento da 

sustentabilidade da produção alimentar para o gado dentro e fora da Europa.  
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6. DESPERDÍCIO E REGIMES ALIMENTARES  

A redução substancial do desperdício alimentar poderia desempenhar um papel importante no 

contributo da UE para a alimentação de um mundo, cuja população está em constante crescimento. 

Grande parte das culturas produzidas e dos produtos alimentares consumidos na UE-27 é 

desperdiçada. Se existisse uma forma de conter significativamente estes desperdícios, relacionados 

entre si, a necessidade de produzir mais alimentos dentro e fora da Europa — contando com todos os 

desafios de sustentabilidade inerentes — seria proporcionalmente reduzida.  

A eliminação dos resíduos alimentares, tal como a ineficiência associada ao processo, tem também um 

impacto nocivo direto no ambiente. Mais de um terço dos resíduos sólidos urbanos continua a ser 

depositado em aterros nos países da UE; o desperdício alimentar, que constitui uma grande 

percentagem destes resíduos, é deixado a apodrecer por via anaeróbia nos aterros, dando origem à 

produção de metano, um gás com poderoso efeito de estufa que contribui para as alterações 

climáticas. A percentagem de danos ambientais indiretos associados à produção, ao processamento e 

à distribuição de produtos alimentares que acabam por ser desperdiçados é consideravelmente 

superior. O processo de eliminação dos resíduos alimentares é também responsável pelo consumo de 

grandes quantidades, por vezes excessivas, de recursos naturais dentro e fora da Europa.  

Têm sido desenvolvidos vários estudos nacionais, assim como alguns a nível europeu, sobre o 

desperdício alimentar nos 27 Estados-Membros da UE, mas é necessário que haja mais precisão nas 

estimativas relativas à quantidade de alimentos desperdiçados na Europa. As cadeias de 

abastecimento, responsáveis por levar os géneros alimentícios do "prado ao prato" nos países 

industrializados, são longas e complexas e a proporção de desperdício varia consideravelmente, 

dependendo do tipo de alimentos e do país. Existem muito poucos estudos relativos ao desperdício 

alimentar no sul e leste da Europa. Além disso, os peritos têm utilizado diferentes definições do que 

constitui desperdício alimentar e diferentes maneiras de medir o desperdício e as perdas em cada 

cadeia, tornando difícil a comparação entre os vários estudos.  

Uma lição a retirar da investigação desenvolvida é a importância da distinção entre perdas 

alimentares e desperdício alimentar. As "perdas alimentares" referem-se a alimentos que foram 

produzidos para consumo humano, mas que, por qualquer razão, não chegam ao final da cadeia de 

abastecimento; contudo, podem ser utilizados como comida ou para qualquer outro fim. O 

"desperdício alimentar" corresponde a um subconjunto das "perdas alimentares" e representa os 

alimentos adequados para o consumo humano que são rejeitados e nunca chegam a ser consumidos.  

Embora exista uma falta de dados pormenorizados e comparáveis na UE-27, a perda e desperdício de 

grandes quantidades de alimentos em todos as fases das cadeias de abastecimento é evidente — 

desde a cultura à colheita, durante o processamento e embalagem, na distribuição por grossistas e 

retalhistas e, finalmente, após chegar às casas da população e aos restaurantes, hotéis e cantinas.  

No estudo encomendado pela STOA, estima-se que o número total de desperdício alimentar 

resultante de todo o processo das cadeias de abastecimento nos 27 países da UE atinja os 138 milhões 

de toneladas por ano, um valor a contrapor aos cerca de 770 milhões de toneladas de géneros 

alimentícios produzidos no mesmo período. Isto significa que aproximadamente um sexto de toda a 

produção da UE é desperdiçado, ou seja, cerca de 280 quilogramas per capita por ano.  As estimativas 

para cada Estado-Membro variam entre 398 quilogramas per capita (Países Baixos) e 171 quilogramas 

per capita (Eslováquia). 

Uma estimativa recente revelou que os agregados familiares do Reino Unido desperdiçam cerca de 14 

milhões de euros em comida todos os anos. A carne e o peixe representam as maiores perdas 

económicas, embora correspondam ao tipo de alimentos menos desperdiçados.   

O desperdício alimentar na Alemanha consiste essencialmente em resíduos vegetais e de fruta, 
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seguidos de cereais e laticínios, sobretudo pão e leite, como mostra a Figura 3 em baixo.  Ainda que os 

produtos à base de carne sejam os menos desperdiçados, a sua pegada nos materiais e a pegada de 

carbono é substancialmente mais elevada do que a de outros produtos. Também os produtos lácteos 

estão associados ao consumo elevado de recursos.  

Figura 3 — Desperdício alimentar na Alemanha e pegadas nos materiais e de carbono 

correspondentes, por grupo de produtos 

 

 Fonte: Göbel et al. 2012, p.105  

  

Estudos revelam que, na Europa, atualmente, é na fase final (a do consumo) que se verificam as 

maiores perdas, cerca de metade do valor total, sendo as habitações e o setor da hotelaria os 

principais contribuidores. Um terço de todo o desperdício ocorre durante a produção agrícola, 

particularmente nos tempos de colheita ou quando os agricultores, seja devido a condições climáticas 

ou de colheita adversas, seja devido à prática de preços baixos, não procedem às colheitas no 

momento indicado. Percentagens mais pequenas de perdas surgem no período pós-colheita, isto é, 

durante o manuseamento e armazenagem, processamento e embalagem e distribuição pelos 

grossistas e retalhistas. No entanto, importa referir que cerca de metade do desperdício resultante da 

fase final (a do consumo) é, de uma maneira geral, inevitável, uma vez que os consumidores deitarão 

sempre fora as cascas dos vegetais e dos ovos, assim como as espinhas e os ossos.  

Os complexos sistemas alimentares de países industrialmente avançados são, em muitos aspetos, 

bastante eficientes. Estes exploram uma vasta panóplia de tecnologias, de forma a preservar os 

alimentos e possuem as infraestruturas necessárias para fazê-los chegar rapidamente aos 

consumidores, possibilitando eventualmente uma redução nos níveis de desperdício. Por outro lado, 

as campanhas de marketing constantemente utilizadas pelo comércio retalhista de modo a aumentar 

as suas vendas, como por exemplo a do "leve dois, pague um", podem conduzir a um aumento do 

desperdício por parte dos consumidores.   

As expectativas dos consumidores quanto à frescura e ao bom aspeto dos alimentos, controladas 

pelas cadeias de abastecimento, podem igualmente levar ao desperdício de grandes quantidades de 

comida. Se não houver uma sensibilização para este problema, os consumidores europeus poderão 

vir a desperdiçar ainda mais comida, à medida que o tamanho dos agregados familiares diminui e 

estes se tornam mais urbanos e com mais poder de compra, sendo, por isso, importante abordar esta 

questão quanto antes.   

Na Caixa 6, em baixo, são apresentadas dez das muitas opções para reduzir o desperdício alimentar. 

Estas assentam no trabalho que já foi desenvolvido para lidar com o problema e envolvem diferentes 

intervenientes, desde a Comissão Europeia aos governos nacionais e à indústria alimentar. Algumas 

destas opções já demonstraram a sua eficácia na prática.    
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A indústria alimentar 

A indústria alimentar e das bebidas é um dos maiores setores da indústria transformadora da UE em 

termos de volume de negócios, pessoas empregadas e número de empresas. Esta tem um papel 

importante a desempenhar na consecução de um sistema alimentar mais sustentável, que passa por 

criar empresas transformadoras e de distribuição mais eficazes na gestão de recursos. Para tal, é 

necessário haver uma redução do desperdício e uma utilização mais comedida de fatores de 

produção, como a água e a energia, assim como um cuidado especial com a qualidade dos alimentos e 

um controlo otimizado das condições ambientais em que estes são armazenados e transportados 

(temperatura e humidade). Existem novas tecnologias disponíveis para este efeito. Muito pode ser 

alcançado com a melhoria da comunicação e gestão da cadeia de abastecimento alimentar, incluindo a 

utilização de sistemas e ferramentas de gestão de risco e de excelência operacional. Geralmente, parte-

se do pressuposto de que as operações da UE estão já racionalizadas de forma eficaz, mas os líderes 

da inovação da indústria têm vindo a demonstrar que ainda existe potencial de poupança.   

O nível notável de inovação na indústria alimentar poderia ser orientado para os objetivos de uma 

sustentabilidade global e uma redução das doenças relacionadas com a alimentação. Por exemplo, as 

novas gerações de produtos de origem vegetal alternativos à carne requerem uma percentagem 

substancialmente inferior de fatores de produção e fornecem, cada vez mais, proteínas de sabor e 

qualidade superiores. A aceitação pelos consumidores é ainda um fator limitativo, mas também é 

verdade que é cada vez mais possível reproduzir a textura e o sabor da carne. 

As cadeias de abastecimento alimentar transparentes e bem integradas que utilizam as 

matérias-primas de forma responsável são mais suscetíveis de ganhar a confiança dos consumidores e 

de melhorar a segurança e sustentabilidade alimentares. A falta de transparência gera desconfiança. É 

extremamente importante assegurar práticas comerciais leais aos fornecedores e transformadores nos 

países em vias de desenvolvimento, com vista a construir uma cadeia de abastecimento sólida e mais 

equitativa. 
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Caixa 6 — Dez maneiras de reduzir o desperdício alimentar 

Fixação de objetivos  

Os Estados-Membros da UE são obrigados a elaborar, até 2013, planos de prevenção de resíduos nos 

termos da Diretiva-Quadro Resíduos.  No âmbito destes, os países europeus poderiam estabelecer 

metas de redução obrigatórias para o desperdício alimentar, enquanto procedem a um maior 

controlo do desperdício e das perdas ao longo de toda a cadeia alimentar. Os setores individuais, 

como a indústria transformadora e o comércio retalhista, devem comprometer-se a respeitar 

compromissos de redução voluntários. Estas medidas poderiam servir de base para uma iniciativa 

europeia no âmbito do Roteiro para uma Europa Eficiente na Utilização de Recursos.  

Aperfeiçoamento da base de dados 

Não é possível fixarem-se ou aplicarem-se metas sem a existência de dados mais fiáveis. É 

importante estabelecer-se uma definição convencionada para desperdício alimentar, distinguindo 

desperdício evitável de inevitável, e incluí-la no quadro previsto pelo Eurostat. Os métodos de 

recolha e cálculo dos dados relativos ao desperdício alimentar devem ser uniformizados em todos os 

27 países da UE, com especial atenção nas principais fases das cadeias alimentares. 

Revisão da legislação da UE em matéria de segurança alimentar 

O atual sistema de regulamentação em matéria de segurança alimentar, que abrange pesticidas, 

contaminantes, embalagem e armazenagem, deve ser revisto de forma a identificar quaisquer 

disposições que não colaborem eficazmente na proteção da vida e da saúde e que sejam a causa de 

desperdícios alimentares desnecessários. É necessário realizar mais investigação com vista a decidir 

quais as exigências atuais, incluindo normas específicas, que devem ser revistas sem correr o risco de 

prejudicar a segurança dos alimentos.  

Alteração das normas específicas de comercialização europeias 

A revogação das normas específicas de comercialização da UE para alguns géneros alimentícios, em 

2009, não foi suficiente para atingir os objetivos de redução do desperdício e aumento das 

possibilidades de escolha dos consumidores.  Devem ser consideradadas novas medidas de reforma 

que substituam as normas com base no aspeto dos produtos alimentares por outras relacionadas com 

a qualidade, como o sabor, a pureza, o valor nutritivo e as condições de crescimento.   

Simplificação da rotulagem dos prazos de validade dos alimentos 

A diferença entre "data de consumo recomendada" e "data limite de consumo" marcadas nas 

embalagens causa alguma confusão aos consumidores, o que pode levar a que produtos que ainda 

estejam próprios para consumo sejam deitados fora.  Os regulamentos subjacentes a esta rotulagem 

devem continuar a ser revistos com o intuito de abolir determinados tipos de rótulos em relação a 

certos géneros alimentícios, a par de campanhas de informação realizadas pelos governos e 

retalhistas. Devem ser envidados mais esforços visando oferecer preços promocionais nos produtos 

alimentares cujo prazo de validade esteja prestes a expirar.  

Melhoria dos fluxos de trabalho e da gestão da cadeia de fornecimentos 

De forma a reduzir o desperdício alimentar que ocorre depois da colheita dos produtos até que 

chegam aos consumidores é importante implementar melhores práticas, desenvolver tecnologia e 

uma gestão de risco mais sofisticada, assim como coordenar e integrar melhor os diferentes 

constituintes das, muitas vezes longas, cadeias de abastecimento. É necessário que os governos 

apoiem fluxos de trabalho mais eficientes e uma melhor cooperação através de, por exemplo, 
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programas de aconselhamento.  

Campanhas de sensibilização 

Os governos nacionais devem associar-se ao comércio retalhista e à indústria da hotelaria a fim de 

promoverem campanhas de sensibilização adaptadas a diferentes grupos e, dessa forma, evitar que 

haja tanto desperdício por parte dos consumidores. Por exemplo, os programas escolares deveriam 

abordar a questão mais aprofundadamente do que o que se verifica atualmente.  

Avaliação dos progressos tecnológicos 

Existe uma vasta panóplia de tecnologia avançada, incluindo tecnologias de informação, que 

desempenham já um papel crucial na organização das cadeias alimentares e que poderão contribuir 

mais ainda para a redução do desperdício alimentar. Inovações como rótulos inteligentes nas 

embalagens, frigoríficos inteligentes, carrinhos de supermercado ou recipientes para lixo inteligentes, 

ou até mesmo projetos em desenvolvimento, poderão também vir a desempenhar um papel 

importante. É necessário realizar mais investigação com vista a avaliar o seu potencial contributo.  

Combate ao desperdício de alimentos no setor da hotelaria e restauração 

Existem várias opções para a redução do desperdício neste setor. Por exemplo, os restaurantes e as 

cantinas deveriam conferir aos clientes a possibilidade de escolherem o tamanho da sua refeição, em 

vez de servirem quantidades-padrão, excessivas para muitos, ajustando o custo da mesma ao 

tamanho solicitado.  

Promoção de programas de redistribuição de alimentos 

É inevitável a existência de excedentários alimentícios no final das cadeias de fornecimento e, sempre 

que possível, os mesmos deveriam ser disponibilizados aos mais carenciados através de instituições 

de caridade e de bancos alimentares.  Deveriam ser consideradas alterações jurídicas que protejam as 

ONG, doadoras de alimentos a pessoas em situações de pobreza, de ações legais contra a distribuição 

inadvertida de alimentos inseguros. 

 

Regimes alimentares mais sustentáveis 

 O regime alimentar médio europeu tem uma grande pegada ambiental. Na UE, o consumo de carne, 

laticínios, ovos e peixe corresponde a aproximadamente o dobro da média mundial. Os produtos 

alimentares que advêm da produção animal intensiva têm impactos ambientais muito superiores aos 

dos produtos de origem vegetal, incluindo a emissão de gases de efeito de estufa, utilização excessiva 

de água e poluição resultante da emissão de amoníaco e da lixiviação de azoto. Se a população 

europeia reduzisse o consumo de carne e laticínios, isso traria benefícios ambientais muito 

substanciais. No entanto, dificilmente se poderia intervir nas escolhas alimentares das pessoas e 

qualquer medida política, politicamente aceitável, com o objetivo de alterar a situação teria de ser 

desenvolvida com sensibilidade ao longo do tempo. Será necessária uma combinação de medidas 

consistente e a longo prazo, incluindo campanhas de sensibilização, incentivos económicos e estímulo 

para que seja possível mudar-se algo.  
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7. MOBILIZAÇÃO DOS RESÍDUOS DOS SETORES AGRÍCOLA, 

FLORESTAL E ALIMENTAR  

Os resíduos inevitáveis são também um recurso. Num dos cinco estudos encomendados pela STOA 

foram analisados três fluxos de recursos biológicos: resíduos alimentares, resíduos de culturas 

agrícolas e resíduos florestais. O estrume animal e os resíduos urbanos de origem humana, também 

eles com potencial, não foram incluídos. As matérias em causa são extremamente heterogéneas, com 

diferentes níveis de matéria seca, conteúdo energético e composição química. A sua disponibilidade 

potencial na Europa foi avaliada em termos do seu conteúdo energético, tendo ascendido a 46 

exajoules (EJ). Na tabela em baixo é possível observar a sua importância relativa.   

 

Disponibilidade dos fluxos de resíduos em termos de conteúdo energético 

Disponibilidade  

(Exajoules (EJ) por ano) 

Estimativa inferior Estimativa superior 

Resíduos alimentares 0,22 

Resíduos de culturas agrícolas 0,8 3,6 

Resíduos florestais 0,8 2,7 

Total 1,82 6,52 

   Quota do consumo final de 

energia da UE (percentagem) 
3,9% 14,1% 

 

Os três fluxos de resíduos juntos poderiam contribuir de forma significativa para o aprovisionamento 

energético total da UE (entre quatro e catorze por cento), com o simples decréscimo da quota dos 

resíduos alimentares. Contudo, há uma série de incertezas importantes ligadas a estas estimativas. 

Não há uma definição harmonizada de resíduos alimentares, agrícolas e florestais na Europa. 

Também as estimativas relativas à quantidade disponível destes resíduos diferem bastante, 

dependendo da utilização dada, do nível de extração (se é viável e aceitável) e das restrições 

económicas.  

Alguns dos obstáculos mais importantes à mobilização de matérias nesta classificação são:  

 a heterogeneidade das matérias e a falta de mercados transparentes; 

 a sua dispersão por todo o território, nas instalações de uma série de quintas e florestas e, no 

caso dos resíduos alimentares, em milhões de agregados familiares;  

 o difícil ou mesmo impossível acesso aos resíduos das quintas e das florestas, tendo em conta 

o local onde se encontram;   

 o custo relativamente elevado da sua recolha, separação e utilização — tratando-se de 

matérias de baixo valor e grande volume, o custo económico e energético associado ao seu 

transporte é muito elevado, daí ser essencial que a primeira fase (processamento) se realize 

num local próximo.   

Estas preocupações referem-se à sustentabilidade, na medida em que é necessário que um volume 

suficiente de resíduos torne ao solo de forma a preservar a respetiva matéria orgânica e, assim, a sua 

função, tanto em terras aráveis, como florestais. 
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Tendo em conta o elevado custo de recolha desta matéria e da instalação de biorrefinarias à escala 

comercial de primeira geração, é necessário estabelecer um conjunto de sinais políticos com vista a 

incentivar potenciais investidores. Estas medidas ainda não foram postas em prática. A atual política 

europeia é responsável por distorções do mercado a favor da bioenergia.   

Tecnologias de conversão — processos bioquímicos e termoquímicos 

Muita da tecnologia de conversão de biomassa é já bem conhecida e já há muito que se encontra 

estabelecida, embora esteja igualmente previsto o surgimento de novas tecnologias. De uma maneira 

geral, a biomassa deve ser submetida a um pré-tratamento físico de modo a separar os componentes, 

secar, cortar e peletizar, por exemplo. Posteriormente, uma das opções é seguir o método 

termoquímico, que consiste na utilização de calor industrial como fonte de transformação e que inclui 

três tipos de processos: hidrogenação, gaseificação e pirólise. Em alternativa, segue-se a via 

bioquímica, que se baseia na utilização de agentes biológicos, como leveduras, bactérias, algas e 

enzimas, para extrair ou converter as matérias-primas nos produtos necessários. A transesterificação, 

a fermentação e o fracionamento constituem os três principais métodos de transformação bioquímica.   

Uma opção interessante é a utilização de abordagens híbridas que combinem métodos termoquímicos 

e bioquímicos, nas quais as matérias-primas, por meio de processos de gaseificação, formam gases de 

síntese que podem ser convertidos em químicos economicamente atrativos através da utilização de 

microrganismos capazes de fermentá-los. Esta abordagem está já a ser posta em prática na produção 

de álcool combustível (pela Coskata e pela Ineos Bio, por exemplo, entre outras empresas) e de 

poli-hidroxialcanoato, polióis e propileno.   

Os combustíveis de aquecimento, para aviação e transportes, os químicos provenientes da 

fermentação, as substâncias químicas especiais, os polímeros e uma vasta panóplia de químicos 

intermédios são alguns do produtos que resultam dos processos supramencionados. Por sua vez, 

estes químicos podem ser aplicados em muitas e variadas situações. O mercado dos bioplásticos está 

a crescer particularmente depressa.  

Questões de sustentabilidade 

É importante que as questões de sustentabilidade sejam compreendidas em toda a sua complexidade 

antes de serem tomadas medidas com vista a acelerar o processo de utilização de resíduos na 

bioeconomia. Trata-se de uma área de investigação bastante ativa e de um tópico relevante de debate 

com uma agenda complexa que regista uma rápida evolução. É possível identificar cinco questões 

relevantes.  

 É atribuída especial importância aos impactos climáticos, uma vez que muita da fundamentação 

lógica dos governos para sustentar a utilização de biomateriais na produção de energia, entre 

outras aplicações, assenta no eventual contributo para a atenuação das alterações climáticas.  É 

necessário haver uma medição precisa através das fundamentadas análises do ciclo de vida 

(ACV). Existem vários processos de conversão de biomassa a partir de resíduos que, 

efetivamente, permitem a redução de emissões de gases de efeito de estufa. Todavia, nem todos 

o fazem, sendo essencial a existência de uma base empírica clara. A mitigação do impacto é 

preferível para os resíduos em detrimento das culturas, especialmente se a alteração indireta do 

uso do solo for tida em consideração.  

 Eficiência global dos recursos. Há indícios de que é possível aumentar as poupanças de 

emissões de GEE, em muitos casos através da utilização de biomassa para produzir biomateriais 

adequados, ao invés de incinerá-los com o intuito de recuperar energia. Teoricamente, a 

abordagem privilegiada consiste na combinação de várias aplicações na utilização em "cascata" 

da biomassa.  Este aspeto é particularmente relevante no caso da biomassa florestal. Por 

exemplo, a primeira utilização da madeira extraída de uma floresta seria numa aplicação 

duradoura, como a madeira de construção num edifício. Uma vez obsoleta, poderia ser utilizada 

para fins secundários, como painéis, e, só numa fase final, como combustível. 
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Além disso, a figura em baixo mostra como a utilização da biomassa para produção de energia 

tem o menor valor acrescentado em relação à energia e aos impactos climáticos. A utilização da 

biomassa na produção de químicos farmacêuticos e química fina encontra-se no topo do 

triângulo, tratando-se das utilizações prioritárias desta.  

 

Figura 4 — O triângulo do valor da biomassa 

 

Fonte: Adaptado de Eickhout (2012), com base em 

http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2/  

 

O resultado da investigação indica que a utilização de biomateriais nem sempre suplanta em 

desempenho de forma incontestável a utilização da biomassa sólida e gasosa na produção de 

eletricidade e aquecimento. No entanto, uma meta-análise sobre as ACV revela que, quando a 

biomassa é utilizada em cascata, se verifica uma redução de entre 10 a 20 toneladas de 

equivalente de CO2 por hectare. Isto realça a importância de uma utilização em cascata da 

biomassa e sugere que, quando aplicável, as utilizações energética e não-energética de materiais 

de biomassa devem ser combinadas ao longo do tempo. Por estes motivos, é crucial reconsiderar 

o desequilíbrio presente no quadro estratégico atual, que apoia significativamente a bioenergia, 

mas não qualquer outro método de produção que utilize biomassa.  

 Solo: o aspeto principal a reter em relação ao solo é que a remoção excessiva de resíduos de 

culturas agrícolas e de resíduos florestais pode ter um impacto negativo na matéria orgânica 

presente no solo e na biodiversidade do mesmo. Este problema suscita graves preocupações, na 

medida em que muitos solos europeus estão já degradados. É fundamental ter em consideração 

as condições locais. Por exemplo, os volumes aceitáveis de extração de palha de cereais nos 

terrenos de solo arável variam consideravelmente. O quadro contabilístico dos GEE da diretiva 

relativa às energias renováveis não inclui as alterações na capacidade de armazenamento de 

carbono no solo decorrentes da extração de resíduos, cuja taxa de emissão é considerada nula até 

à sua recolha. É imperativo reconsiderar esta questão.  

 Água: os produtos biológicos que derivam de resíduos devem evitar a maioria dos impactos 

associados com a produção de culturas específicas para utilização enquanto matéria-prima. Por 

conseguinte, de um modo geral, deixarão uma "pegada hídrica" mais reduzida. Não obstante, a 

crescente extração de resíduos, tanto de terrenos de cultura, como de florestas, deve ser gerida de 

http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2/
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forma a inibir a erosão hídrica e a proteger a capacidade de retenção de água em resultado das 

alterações na estrutura do solo. 

 Biodiversidade: pouco se sabe sobre os impactos da remoção de resíduos agrícolas e florestais na 

biodiversidade na Europa a uma maior escala. No entanto, as práticas inadequadas são 

suscetíveis de prejudicar, tanto os habitantes de superfície, como a fauna e a flora dos solos. As 

consequências da extração de resíduos agrícolas da fauna, flora e das espécies fúngicas estão 

estritamente ligadas ao impacto na matéria orgânica do solo. Será necessário desenvolver mais 

investigação e princípios orientadores e padrões adequados, a fim de acompanhar qualquer 

evolução significativa da utilização de resíduos na escala.  

Perspetivas 

Os processos inovadores de raiz biológica com base em resíduos apresentam grande potencial, sendo 

importante investir no seu desenvolvimento, especialmente porque a Europa é provavelmente líder 

em algumas destas tecnologias. Existem argumentos sólidos que justificam o empreender de novas 

ações coletivas, com vista a estimular o desenvolvimento do setor. Contudo, existem incertezas 

consideráveis para os investidores e fornecedores, sendo por isso determinante garantir a 

transparência e a qualidade da informação quanto à disponibilidade dos fluxos residuais, às 

oportunidades de processamento e aos benefícios para os consumidores. Além disso, porque, por 

definição, o desenvolvimento económico baseado na biomassa interage forçosamente com os 

ecossistemas, é necessário que existam garantias visíveis e bem consolidadas de que os produtos 

biológicos são ambientalmente preferíveis no que respeita às emissões de GEE ou a outras variáveis 

ambientais, em detrimento dos seus congéneres com origem em combustíveis fósseis. Da mesma 

forma que não devem implicar quaisquer impactos na água, solo e biodiversidade. Isto requer fortes 

salvaguardas para a sustentabilidade. As medidas políticas a serem consideradas dividem-se em três 

níveis. 

As três principais opções para a mobilização de matérias-primas residuais são: 

 o melhor aproveitamento das medidas de aconselhamento e de assistência disponíveis para os 

gestores de terras (por exemplo, no âmbito da política de desenvolvimento rural da PAC); 

 o aperfeiçoamento da recolha e da separação dos resíduos alimentares e a revisão da legislação 

relativa à utilização destes na digestão anaeróbia; 

 o seguimento de uma abordagem regional no plano do desenvolvimento da biomassa, por 

exemplo, a localização de novas biorrefinarias e centrais de bioenergia. 

A melhor maneira de passar de projetos de demonstração à comercialização das biorrefinarias que 

utilizam resíduos é: 

 financiando a instalação de centrais de demonstração de grande escala ou as primeiras do género 

(disponibilização de dinheiros públicos para o efeito); 

 facilitando a procura orientada por imperativos de mercado de produtos biológicos através de 

normas e rótulos estabelecidos para os produtos biológicos; 

 estabelecendo um quadro político mais sustentador por meio de ações com vista a: 

o reduzir o apoio aos biocombustíveis à base de culturas alimentares convencionais em 

particular;  

o ponderar uma diretiva relativa a recursos biológicos que estipule um conjunto integrado de 

objetivos e princípios para a utilização eficiente da biomassa na produção de alimentos, 

energia e materiais.  

o introduzir incentivos para a utilização de biomassa em fim de vida útil na produção de 

energia; 

o acabar com a concessão de subvenções para os combustíveis fósseis de forma a promover as 

matérias-primas orgânicas.  
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Para assegurar a sustentabilidade ambiental da utilização de resíduos é necessário: 

 introduzir salvaguardas ambientais de modo a que a hierarquia da gestão de resíduos seja 

respeitada — a prioridade máxima é evitar qualquer desperdício; 

 evitar a redução de carbono no solo através de: 

o criação de normas para os operadores das biorrefinarias no que respeita aos solos e às 

emissões de gases com efeito de estufa (diretas ou indiretas); 

o reforço da proteção da matéria orgânica do solo enquanto parte das disposições relativas à 

condicionalidade da PAC; 

o ampliação do quadro contabilístico dos GEE no âmbito da diretiva relativa às energias 

renováveis de modo a incluir as alterações nas existências de carbono no solo; 

o ampliação dos critérios de sustentabilidade previstos na diretiva relativa à promoção das 

energias renováveis a outras formas de bioenergia e de produtos biológicos.  

Salvaguardas de sustentabilidade claras permitem a redução das incertezas em relação ao 

desempenho ambiental necessário, sendo, em última análise, úteis para atrair financiamento.   
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8. CONCLUSÕES 

Os cinco estudos sintetizados neste documento reconhecem os pontos fortes da UE enquanto um dos 

maiores produtores alimentares com sistemas agrícolas diversos e produtivos, alto nível de 

competências e de investimento, importantes organismos de investigação e grande potencial de 

inovação ao longo do tempo. Em conjunto, permitiram identificar alguns dos principais desafios com 

que a Europa se irá deparar, uma vez que se encontra inserida num sistema agroalimentar global 

robusto. A sua função não é aumentar a produção com vista a colmatar o défice alimentar nos países 

mais pobres, mas sim estabelecer uma base de recursos forte e sustentável com uma maior capacidade 

para produzir e preservar os recursos naturais.   

Ao longo das próximas décadas, a UE deve determinar e, posteriormente, demonstrar: 

 como é possível manter ou até mesmo aumentar a sustentabilidade, tirando todo o partido de uma 

gestão das terras com utilização intensiva de conhecimentos; 

 como pode a política ser mais bem organizada, de forma a incentivar e exigir aos agricultores que 

reduzam a poluição e a pressão sobre os recursos naturais, enquanto rentabilizam a sua prestação 

de serviços ligados aos ecossistemas;  

 como registar avanços significativos na redução do desperdício e do sobreconsumo pernicioso, e 

no desenvolvimento de regimes alimentares saudáveis, incluindo a moderação do consumo de 

produtos animais; 

 como reduzir a pegada ecológica da Europa na área do fornecimento de géneros alimentícios 

mediante um ajustamento do equilíbrio da produção interna em conformidade com uma lógica de 

sustentabilidade e com as alterações no mercado;  

 como alinhar a política de energia com o papel da bioenergia, particularmente com as 

necessidades de produção agrícola e a utilização sustentável dos solos, utilizando os resíduos 

como opção prioritária.  

Este relatório reúne um número considerável de opções e recomendações que poderiam ser aplicadas 

pelas instituições europeias e por toda uma série de agentes nos setores público e privado. Estas 

demonstram que o progresso é uma realidade possível para esta agenda ambiciosa e que todos, desde 

agricultores a consumidores, nutricionistas, indústria de transformação de alimentos, retalhistas do 

setor alimentar, fornecedores de energia, gestores de resíduos e responsáveis políticos, podem 

contribuir. As políticas públicas europeias desempenham um papel mais importante na orientação do 

sistema alimentar e da agricultura do que em muitas outras partes do mundo, permitindo à Europa 

assumir uma posição de primazia, se for esse o seu desejo.  

No âmbito das alterações climáticas, a União Europeia está a seguir um plano de forma a orientar a 

evolução das políticas para os níveis de descarbonização exigidos até 2050. Há menos precisão no que 

toca às metas e objetivos estabelecidos no domínio da agricultura e do fornecimento de géneros 

alimentícios. Porém, existem planos para a elaboração de cenários a longo prazo e agendas políticas 

orientadas para o futuro. Tal ajudaria a orientar as muitas políticas individuais que constituirão a 

próxima geração de medidas agroalimentares. Estas incluem as ações necessárias para implementar a 

atual PAC, mais ecológica, e a sua sucessora, que será posta em prática em 2021. As decisões aqui 

tomadas são um forte indício do caminho que a Europa escolheu.  

A mais curto prazo, a União Europeia pode tirar partido de um conjunto dinâmico de políticas 

agrícolas e ambientais comuns. A Política Agrícola Comum foi recentemente reformada com o intuito 

de conferir mais ênfase ao ambiente e à inovação. Isto faculta a alguns Estados-Membros com visão 

para agirem em conformidade o ensejo de encetarem uma mudança de direção ao longo dos 

próximos sete anos, enquanto o financiamento no âmbito da PAC se mantiver a um nível 

significativo.    
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