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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a cadeia de abastecimento dos produtos agrícolas: estrutura e implicações
(2011/2114(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 23 de Junho de 2011, sobre a PAC no horizonte 
2020: responder aos desafios do futuro em matéria de alimentação, recursos naturais e 
territoriais1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 7 de Setembro de 2010, sobre rendimentos justos 
para os agricultores: Melhor funcionamento da cadeia de abastecimento alimentar na 
Europa2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 8 de Março de 2011, sobre o défice de proteínas na 
UE: que solução para um problema antigo?3,

– Tendo em conta o relatório preliminar da OCDE, de Maio de 2011, sobre ‘Uma Estratégia 
de Crescimento Ecológico para os Produtos Alimentares e a Agricultura’4,

– Tendo em conta os dados do Eurostat relativos aos índices dos preços dos meios de 
produção agrícola (custos dos factores de produção) e os índices dos preços dos produtos 
agrícolas (preços ao produtor)5, 

– Tendo em conta o 3.º Exercício de Previsão CPIA do Comité Permanente de Investigação 
Agrícola (CPIA) da Comissão Europeia sobre ‘Consumo e produção sustentáveis de 
produtos alimentares num mundo com constrangimentos ao nível dos recursos’ (Fevereiro 
de 2011)6,

– Tendo em conta o ‘Relatório Global – A agricultura numa encruzilhada’ da Avaliação 
Internacional do Conhecimento, da Ciência e da Tecnologia Agrícolas (IAASTD),

– Tendo em conta o Relatório do CCI de 2008 sobre ‘Sistemas agrícolas com baixo 
consumo de factores de produção: uma oportunidade de desenvolver a agricultura 
sustentável’7,

– Tendo em conta a Directiva 2009/128/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 
Outubro de 2009, que estabelece um quadro de acção a nível comunitário para uma 
utilização sustentável dos pesticidas,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0297
2 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0302
3 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0084
4 http://www.oecd.org/dataoecd/38/10/48224529.pdf
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
6 http://ec.europa.eu/research/agriculture/conference/pdf/feg3-report-web-version.pdf
7 http://agrienv.jrc.ec.europa.eu/publications/pdfs/LIFS_final.pdf
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– Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (A7-
0000/2011),

A. Considerando que a elevada volatilidade dos produtos de base e dos factores de produção 
agrícola aumentou a insegurança dos rendimentos agrícolas e dos investimentos a longo 
prazo dos agricultores; 

B. Considerando que o custo total dos factores de produção para os agricultores da UE 
registou um aumento médio de quase 40 % entre 2000 e 2010, enquanto os preços ao 
produtor aumentaram em média menos de 25 %, de acordo com o Eurostat; considerando 
que o aumento dos custos dos factores de produção nessa década ascendeu a 60% no 
tocante à energia e aos lubrificantes, a quase 80 % para os fertilizantes químicos e 
correctivos do solo, a mais de 30% para as rações animais, a cerca de 36% para a 
maquinaria e outros equipamentos, a quase 30% para as sementes e plantas e a perto de 
13% para os produtos fitofarmacêuticos e pesticidas;

C. Considerando ser previsível um aumento da pressão ascendente dos preços dos factores de 
produção como resultado da escassez de recursos e do aumento da procura nas economias 
emergentes;

D. Considerando que, actualmente, a agricultura da UE depende muito das importações dos 
factores de produção – sobretudo combustíveis fósseis, mas também rações animais e 
minerais de correcção dos solos como o fosfato, cada vez mais escassos – ficando assim 
vulnerável às subidas dos preços; considerando que esta situação suscitou fortes 
preocupações relativamente à competitividade dos agricultores da UE, designadamente no 
sector da pecuária;

E. Considerando que, nomeadamente no sector da pecuária, os custos também têm vindo a 
subir devido aos requisitos em matéria fitossanitária, de higiene e de segurança dos 
alimentos;

F. Considerando que, em média, 42% do abastecimento total de água na Europa é utilizado 
na agricultura (Grécia 88 %, Espanha 72 %, Portugal 59 %) e que os custos da irrigação e 
drenagem aumentaram substancialmente como resultado do esgotamento dos recursos 
hídricos, prevendo-se um aumento crescente desses custos devido às alterações climáticas;

G. Considerando que o aumento dos custos do arrendamento das terras e dos preços das 
terras também influencia fortemente a viabilidade da actividade agrícola e dos jovens que 
ingressam nessa actividade, devendo ser incluído nas reflexões sobre possíveis cortes nos 
custos dos factores de produção; considerando que esta situação deve ser melhorada, 
nomeadamente para os jovens agricultores, caso necessário, através de uma melhor 
regulamentação;

H. Considerando que a concentração do mercado entre os fornecedores de factores de 
produção agrícola é muito elevada, sendo que seis empresas controlam quase 75% do 
mercado dos produtos agro-químicos e três empresas controlam mais de 45% do mercado 
das sementes; considerando que esta concentração contribui para a manutenção dos preços 
elevados das sementes e tem um impacto negativo substancial na diversidade das 
colheitas;
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I. Considerando que as sementes certificadas e patenteadas e os direitos de utilização destas 
sementes representam o principal aumento nos custos das sementes para os agricultores;

J. Considerando que, à luz das flutuações extremas nos preços agrícolas em toda a cadeia 
alimentar, bem como da especulação financeira a elas associada, a transparência dos 
mercados a montante da cadeia alimentar também é essencial para melhorar a 
concorrência e a resistência à volatilidade dos preços;

K. Considerando que são necessários investimentos a longo prazo em factores de produção e 
na gestão de recursos (energia, solo, nutrientes, água) de melhor qualidade para dar 
resposta aos novos desafios económicos e ambientais, designadamente no contexto da 
Estratégia Europa 2020; considerando que os agricultores devem obter um retorno 
suficiente do seu investimento para ficarem aptos a adoptar sistemas de exploração mais 
eficientes em termos dos recursos, mais sustentáveis e inovadores;

L. Considerando que a melhoria dos sistemas de saneamento nas explorações agrícolas e nas 
zonas rurais, bem como a compostagem de estrume têm um potencial importante em 
termos de nutrientes e de fontes de energia, mediante uma investigação aprofundada sobre 
a sua possível utilização, o tratamento adequado de substâncias potencialmente nocivas e 
controlos rigorosos;

M. Considerando que a agricultura oferece um potencial considerável de poupança de energia 
e de custos, através de uma melhor eficiência energética e da produção de energias 
renováveis localmente (designadamente energia eólica, solar, biogás, utilização de 
resíduos, etc.);

N. Considerando que a rotação de culturas deve ser incluída nas medidas de “ecologização” 
no âmbito da reforma da PAC no que diz respeito ao seu contributo significativo para a 
mitigação das alterações climáticas e ao potencial de redução da utilização de fertilizantes 
químicos e pesticidas;

O. Considerando que a produção de culturas de leguminosas/proteaginosas na UE, bem com 
e a melhoria dos sistemas de produção a pasto reduziriam o défice de proteínas da EU, 
bem como a sua dependência relativamente à importação de rações e teriam importantes 
benefícios económicos para os agricultores;

P. Considerando que a integração de determinadas culturas energéticas em sistemas de 
rotação de culturas e a produção pecuária extensiva também poderiam ajudar a reduzir 
significativamente os custos dos factores de produção, as perdas de NO2 para a atmosfera 
e a lixiviação de nutrientes; 

Q. Considerando que as sementes produzidas na própria exploração podem oferecer 
benefícios económicos e ambientais significativos, incluindo reduções de custos para os 
agricultores e uma menor dependência relativamente aos produtos de base, respondendo 
assim às condições agronómicas específicas das explorações; considerando que o 
melhoramento das infra-estruturas neste domínio pode reduzir significativamente os 
custos das rações e da produção de sementes a longo prazo;

Soluções gerais
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1. Convida a Comissão a incluir no seu programa de trabalho uma revisão da legislação para 
melhorar a transparência dos preços dos factores de produção da própria exploração e das 
margens dos preços das indústrias a montante da exploração agrícola;

2. Exorta a Comissão a incentivar melhores práticas agronómicas e de gestão dos recursos 
agrícolas, com vista à redução dos custos dos factores de produção e do desperdício de 
nutrientes e a aumentar a inovação, a eficiência dos recursos e a sustentabilidade dos 
sistemas de exploração agrícola;

3. Sublinha em especial a necessidade de uma Ferramenta de Monitorização dos Preços dos 
Produtos Alimentares na Europa que poderá proporcionar uma maior transparência no 
desenvolvimento dos preços dos factores de produção e permitir a ligação dos preços ao 
produtor aos custos de produção;

4. Insta as autoridades da concorrência nacionais e europeias a abordarem com determinação 
a posição dominante detida pelos negociantes do sector agro-industrial e pelos fabricantes 
de factores de produção, e a considerarem propostas de legislação anti-trust;

5. Sublinha também a necessidade de um sistema de intercâmbio de informações à escala da 
União sobre boas práticas de gestão de nutrientes, energia e recursos naturais que reduzam 
os custos dos factores de produção;

6. Apela a uma nova política de desenvolvimento rural que inclua medidas de apoio 
específicas para uma melhor gestão dos recursos, bem como a práticas sustentáveis que 
reduzam os custos dos factores de produção e a vulnerabilidade à volatilidade dos preços e 
que apoiem especificamente as pequenas cadeias de factores de produção e alimentares;

7.  Exorta a que uma parte substancial do próximo programa quadro de investigação seja 
afectada a I&D aplicados em gestão de factores de produção da própria exploração de 
forma a reduzir os custos dos factores de produção e a melhorar as práticas agronómicas, 
incluindo a participação, uma melhor formação e a criação de capacidade para os 
agricultores, bem como uma melhor colaboração entre as entidades públicas e as entidades 
científicas privadas e organizações de agricultores;

8. Convida a Comissão e os Estados-Membros a analisarem de forma mais aprofundada a 
função das organizações e cooperativas de produtores na organização da compra colectiva 
de factores de produção agrícola, com vista a aumentar o poder de negociação dos 
agricultores relativamente à indústria a montante;

9. Insta a Comissão a instituir uma campanha de informação na UE para os agricultores e 
consumidores que sublinhe a necessidade de uma melhor gestão da energia, água e 
recursos naturais em toda a cadeia alimentar, de forma a reduzir significativamente o 
desperdício de recursos e produtos alimentares; 

Energia

10. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a promoverem, através de medidas 
legislativas, investimentos na poupança de energia e na produção de energias renováveis 
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nas próprias explorações agrícolas, ou através de projectos de parceria locais (energia 
eólica, solar, biogás, geotérmica, etc.), com especial incidência na utilização de resíduos e 
subprodutos ao nível local;

11. Insta a Comissão e os Estados-Membros a certificar-se de que as medidas públicas de 
apoio à biomassa e aos agrocombustíveis – incluindo o biogás – não contribuem para uma 
concorrência insustentável pelos recursos entre os sectores de produção de produtos 
alimentares e de energia, e não provocam novos aumentos nos custos dos factores de 
produção e do arrendamento das terras;

12. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que ajudem a gerar novas receitas para os 
agricultores através da facilitação da integração da energia produzida a partir de fontes 
agrícolas renováveis nos sistemas e redes de energia públicas e privadas;

13. Considera que devem ser disponibilizadas medidas eficazes de poupança e gestão da 
energia nas próprias explorações, bem como ao nível local, em toda a UE através de 
programas de desenvolvimento rural, e que aquelas devem passar a fazer parte dos 
sistemas de extensão agrícola;

14. Convida a Comissão a analisar os custos de energia nos diferentes sistemas agrícolas 
existentes, nos fornecedores dos factores de produção, na indústria transformadora e nos 
sistemas de distribuição associados, tendo em conta a eficiência energética e a utilização 
de fontes de energia sustentável para fazer face aos novos desafios, bem como o 
necessário reequilíbrio da produção agropecuária; 

Correctivos dos solos e produtos fitofarmacêuticos

15. Renova o seu apelo no sentido de a rotação e a diversidade das colheitas serem incluídas 
numa lista de “ecologização” à escala da UE a privilegiar na PAC, dado o efeito positivo 
que têm na mitigação das alterações climáticas, na qualidade dos solos e da água e nas 
finanças dos agricultores (com uma redução significativa da utilização de fertilizantes, 
correctivos do solo, produtos fitofarmacêuticos e pesticidas, reduzindo os custos dos 
factores de produção para os agricultores);

16. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que incentivem – mediante uma 
investigação aprofundada sobre a sua possível utilização, tratamento adequado de 
substâncias potencialmente nocivas e controlos rigorosos – a reciclagem de nutrientes dos 
fluxos de resíduos, em especial estrume líquido, resíduos orgânicos e sistemas de 
saneamento locais, que podem ajudar a reduzir os custos dos factores de produção 
relativamente aos fertilizantes e que recuperam o nitrogénio e o fosfato;

Alimentação para animais

17. Renova o seu apelo à Comissão para que apresente rapidamente ao Parlamento e ao 
Conselho um relatório sobre as possibilidades e opções de aumento da produção interna 
de proteaginosas na UE através de novos instrumentos políticos, reduzindo desta forma a 
dependência da UE relativamente às importações de proteínas e a contribuição externa de 
fertilizantes minerais e pesticidas, e que analise o efeito potencial destas opções nas 
receitas dos agricultores;
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18. Sublinha uma vez mais a necessidade de introduzir na nova PAC medidas e instrumentos 
adequados de apoio aos agricultores que produzem proteaginosas em sistemas de rotação 
de colheitas, reduzindo desta forma o défice de proteínas nas colheitas da UE e a 
volatilidade dos preços, melhorando as práticas agrícolas, reduzindo as emissões de gases 
com efeito de estufa e melhorando o controlo de doenças e a fertilidade dos solos;

Sementes

19. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem os esforços no sentido da 
manutenção da utilização de sementes produzidas nas próprias explorações na agricultura 
na EU, dados os significativos benefícios económicos e ambientais dessa prática e o seu 
contributo para a agrodiversidade; 

20. Exorta, em especial, a Comissão a propor a suspensão das restrições à utilização de 
sementes produzidas na própria exploração, conforme estabelecido no artigo 14.º, n.ºs 1 e 
2, do Regulamento (CE) n.º 2100/94 relativo ao regime comunitário de protecção das 
variedades vegetais, no contexto da próxima revisão deste regulamento;

21. Apela, à luz da próxima conferência mundial Rio+20, no sentido de uma nova iniciativa 
da UE no domínio da conservação, utilização sustentável e comercialização de qualidade 
da agro-biodiversidade, com vista a reduzir os custos com a compra de sementes e a 
aumentar o valor acrescentado da agricultura; 

Preços e arrendamento das terras

22. Convida a Comissão a realizar um estudo sobre o impacto que o aluguer de terras e o 
aumento dos custos da compra e aluguer de terras estão a ter nos sectores agrícolas nos 
Estados-Membros da UE e a determinar se é necessária a monitorização do acesso às 
terras e nova legislação neste domínio para evitar um maior desligamento entre os preços 
das terras, o valor dos alugueres das terras e da utilização para fins agrícolas;

Água

23. Apela à Comissão para que envide esforços, no âmbito da reforma da CAP e da Directiva-
Quadro sobre a Água, com vista à consecução de melhores sistemas de irrigação e 
armazenamento das águas destinadas à agricultura, de forma a incluírem a melhoria das 
capacidades de armazenamento de águas no solo e de recolha de água em zonas secas, 
como forma de reduzir a utilização de água doce e também como precaução contra as 
alterações nos padrões de pluviosidade devido às alterações climáticas;

24. Convida a Comissão e os Estados-Membros a melhorarem a gestão e a reafectação dos 
direitos à água e a fortalecerem os agroecossistemas e os sistemas agro-florestais 
multifuncionais;

25. Apela para que seja dado um maior apoio à formação de agricultores em gestão da água e 
em irrigação, incluindo ferramentas práticas para o armazenamento da águas e medidas 
para impedir a perda de nutrientes ou a salinização, bem como regimes melhorados de 
preços e de administração da água ao nível local e regional, de forma a reduzir os custos 
dos factores de produção a longo prazo;
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26. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Na sua resolução de 7 de Setembro de 2010 sobre Rendimentos justos para os agricultores: 
melhor funcionamento da cadeia de abastecimento alimentar na Europa", o Parlamento 
adoptou uma série de recomendações tendo em vista a resolução de problemas a jusante da 
produção agrícola de forma a melhorar o rendimento dos agricultores. O Parlamento sugeriu 
alterações substanciais das políticas na legislação da UE em matéria de concorrência e fez 
recomendações no sentido da inclusão de medidas nas propostas legislativas relativamente à 
reforma da PAC 2020. A Comissão adoptou em 23 de Novembro de 2010 uma nota de 
acompanhamento sobre esta resolução, anunciando medidas relativamente a esta matéria.

Este novo relatório de iniciativa identifica problemas a montante da produção agrícola, 
incidindo no aumento, registado na última década, dos custos dos factores de produção 
agrícola comprados nos domínios da energia, maquinaria, alimentos compostos para animais, 
fertilizantes, pesticidas, sementes e água. Refere o impacto registado em vários sectores da 
produção, sublinha a crescente dependência dos agricultores relativamente a uma indústria de 
factores de produção onde se regista uma concentração crescente, e sugere medidas a tomar 
no âmbito da próxima reforma da PAC.

Com uma reforma importante da PAC no nosso horizonte, que terá de dar resposta a uma 
série de desafios importantes com os quais os agricultores se confrontam, o objectivo deste 
relatório é analisar as estruturas e mercados a montante e sugerir opções estratégicas que 
possam ajudar os agricultores a reduzir os custos dos factores de produção, tendo em vista um 
aumento da sua autonomia e dos seus rendimentos, de forma a avançar para uma utilização 
mais eficiente e sustentável dos meios de produção. 

O relator sugere que se solicite aos Estados-Membros e à Comissão que forneçam mais dados 
sobre os custos dos factores de produção e da produção, os quais devem depois ser analisados 
e divulgados periodicamente aos agricultores por uma agência europeia de monitorização dos 
preços. Os índices dos preços podem também melhorar a concorrência no sector dos factores 
de produção e, segundo se espera, ajudar os agricultores a saírem da "posição de aperto" entre 
uma agro-indústria poderosa e cada vez mais concentrada a montante e a jusante da produção 
primária. 

Além disso, os agricultores precisam de apoio a fim de melhorarem o desempenho em termos 
agronómicos e ambientais para poderem enfrentar os desafios que se colocam ao nível 
climático, ambiental e económico. No âmbito das "medidas de ecologização", tal como 
previstas na nova PAC, os agricultores terão de reintegrar os custos externalizados da 
produção incorridos com uma melhor gestão da biodiversidade, água e nutrientes do solo, 
devendo, a esse respeito, ser apoiados. Obviamente que essas despesas iniciais proporcionarão 
a longo prazo benefícios aos agricultores, como por exemplo resistência à instabilidade 
climática, maior saúde do solo e fertilidade e menor susceptibilidade a doenças. Quando os 
agricultores souberem utilizar melhor o potencial proporcionado pelos factores de produção 
agrícola ficarão também menos vulneráveis à volatilidade dos preços. 

A Comissão deve também sugerir medidas que possam incentivar os agricultores a 
organizarem colectivamente a preservação e a compra de factores de produção, de modo a 
aumentar o seu poder de negociação, em consonância com a criação de organizações de 
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produtores a jusante da actividade agrícola. Os agricultores devem ainda ser encorajados e 
recompensados caso se organizem com o intuito de conseguirem uma melhor gestão dos 
recursos e seguirem práticas sustentáveis que reduzam a vulnerabilidade à volatilidade dos 
preços. 

O relator gostaria de sublinhar a este propósito que, em muitos países, os agricultores já 
envidaram grandes esforços para melhorar as práticas agronómicas e aumentar a autonomia 
económica relativamente à compra de factores de produção. As redes de agricultores 
estabeleceram, desde há muitos anos, uma colaboração importante entre organismos de 
investigação governamentais e não governamentais e organizações de agricultores (por 
exemplo, a CEDAPA ou os CIVAM em França, etc.), fazendo uma divulgação activa das suas 
experiências e resultados às comunidades agrícolas mais alargadas. Esta iniciativa e empenho 
devem ser plenamente reconhecidos através do fortalecimento da colaboração entre as 
entidades de investigação e as organizações de desenvolvimento agrícola e rural, devendo ser 
tidos em consideração em futuros serviços de extensão rural e programas de formação.

O relator sugere que a resolução seja estruturada de acordo com os seguintes principais 
factores de produção agrícola:

Energia
Os dados do EUROSTAT e a análise da Comissão indicam que a crescente diferença entre os 
custos dos factores de produção e da produção propriamente dita e os preços ao produtor não 
é economicamente viável em muitos sectores. Os custos energéticos da agricultura 
aumentaram cerca de 60% entre 2000 e 2010, ao passo que os preços ao produtor aumentaram 
apenas 25%. Nestes incluem-se aumentos gerais nos combustíveis, gás e electricidade. 
O relator propõe medidas para aumentar a capacidade das explorações agrícolas para 
pouparem energia nas instalações, nas práticas agrícolas e nos transportes, através de 
programas de eficiência energética, e para investirem na produção de energias renováveis nas 
próprias explorações ou localmente (energia eólica, solar, biogás, geotérmica, etc.);

Neste contexto, recomenda igualmente que sejam analisados e avaliados os valores e custos 
da energia nos sistemas existentes nas explorações e os fornecedores dos factores de 
produção, sistemas de transformação e distribuição associados. Na reforma da PAC prevista 
para muito breve, é importante que sejam tomadas em conta a eficiência energética e a 
utilização de fontes de energia sustentáveis, para dar resposta aos novos desafios. Assim, há 
que reequilibrar a produção agropecuária relativamente aos recursos energéticos disponíveis e 
aos sistemas de produção de baixo teor de factores de produção, como a criação a pasto e 
extensiva.

Adubos e correctivos
O custo dos fertilizantes e correctivos do solo aumentou em média para o dobro na última 
década. A aplicação de factores de produção contendo azoto e fosfato acarreta problemas 
específicos, designadamente escorrências em zonas onde os solos e as culturas não 
conseguem armazenar nem absorver devidamente os nutrientes.

Existem soluções: melhorar a análise e a gestão dos nutrientes nas explorações agrícolas; 
reduzir o investimento em fertilizantes através de uma melhor análise e gestão da fertilidade 
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do solo, especificamente através da melhoria da estrutura grumosa do solo e dos níveis de 
húmus orgânico (permitindo uma melhor retenção da água e dos nutrientes) através da 
aplicação de estrume, melhoria da qualidade do estrume líquido, melhores práticas de rotação 
das colheitas, uso de sistemas de aplicação com incorporação imediata a baixa profundidade 
(de acordo com dados da investigação, é possível uma redução de 50kg N/ha na agricultura –
ou até 70% dos factores de produção actualmente utilizados a Norte e Oeste da Europa sem 
quebra no rendimento das culturas). A lixiviação de nutrientes, uma fonte importante de perda 
de nitratos para ambientes aquáticos e de perdas de NO2 (óxido nitroso) para a atmosfera, 
poderia ser reduzida através da utilização de determinadas culturas energéticas como tampão 
face a zonas de protecção das águas e ao longo de correntes abertas.

De igual modo, os sistemas de saneamento das aldeias e vilas devem ser considerados como 
fontes de nutrientes potenciais (biogás), caso possa ser garantida uma separação suficiente das 
substâncias potencialmente nocivas. 

Sementes
Os custos das sementes e plantas aumentaram em média 30% desde 2000. Este facto deve-se 
em parte aos elevados custos da compra de sementes certificadas e à utilização reduzida de 
sementes produzidas na própria exploração. As sementes produzidas na própria exploração
oferecem inúmeras vantagens em termos económicos e ambientais: custam aos agricultores 
em média menos 40% do que as sementes certificadas, permitem aos agricultores cultivar 
plantas que estão adaptadas às condições agronómicas específicas das suas regiões, 
frequentemente necessitam de menos fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos, mantendo ao 
mesmo tempo a biodiversidade das culturas. Além disso, os agricultores podem escolher 
períodos de sementeira adaptados às suas condições agrícolas, sem terem de depender das 
entregas das empresas fornecedoras de sementes.

Mais de metade da área dedicada à cultura de cereais na Europa está plantada com sementes 
produzidas na própria exploração – e cerca de 90% num país como a Polónia – mas o seu 
desenvolvimento noutros sectores, como o sector frutícola e hortícola está a ser dificultado, 
devido, entre outros, ao facto de, nos termos do Regulamento n.º 2100/94, os agricultores só 
estarem autorizados a plantar 21 variedades de plantas com sementes produzidas nas próprias 
explorações. Por outro lado, a indústria das sementes considera o direito de utilização de 
sementes produzidas na própria exploração como uma isenção que deveria ser abolida no 
contexto da próxima revisão do regulamento.

Produtos fitofarmacêuticos e outros pesticidas
Os produtos fitofarmacêuticos e outros pesticidas aumentaram cerca de 13% em média na 
última década. De entre as soluções inclui-se a criação de um rácio equilibrado de 
carbono/nitrogénio no solo e a melhoria da estrutura do solo (e, como consequência, uma 
menor necessidade de aplicação de pesticidas e herbicidas, devido à diminuição das doenças 
nas plantas e da invasão de ervas daninhas). 

Alimentos para animais e despesas com veterinários
Os sistemas de produção animal intensiva utilizam dietas com elevadas percentagens de 
concentrados de alimentos compostos para animais; as oleaginosas e proteaginosas utilizadas 
são sobretudo importadas do estrangeiro. Em média, os preços dos factores de produção neste 



PR\874674PT.doc 13/14 PE469.984v01-00

PT

sector aumentaram mais de 30% na última década.

Na sua resolução de Março de 2011 sobre o défice de proteínas da UE, o Parlamento Europeu 
apelou ao estabelecimento do quadro necessário ao desenvolvimento de culturas de 
proteaginosas e à produção de leguminosas na UE, com vista à redução do défice de 
proteínas, que se cifra em 70%, através de alimentos para animais produzidos a partir da 
produção interna. Existem várias culturas de leguminosas que podem ser adequadas a este 
fim, nomeadamente a ervilha, a fava miúda e o tremoço.

Além disso, a rotação de culturas, incluindo as culturas de leguminosas/proteaginosas, é 
susceptível de reduzir o consumo de combustível no tratamento dos solos, uma vez que o teor 
de húmus e a humidade do solo são mais cabalmente preservados, consentindo uma 
preparação da superfície menos complexa. Um estudo recente publicado pelo Parlamento 
Europeu (PE 438.591) e um estudo da Comissão para o desenvolvimento sustentável do 
Governo francês (Dezembro de 2009, n.º 15) estimam que a redução de custos referentes à 
utilização de fertilizantes em França poderá ascender a 100 milhões de euros por ano.

Edifícios de explorações agrícolas e energia renovável
Os custos dos edifícios não residenciais em explorações agrícolas aumentaram em média 
20%, devido ao aumento dos custos dos materiais e do trabalho de construção. 
Nomeadamente, no sector da pecuária, os custos também têm vindo a subir devido aos 
requisitos em matéria de higiene e da segurança dos alimentos

Nalguns Estados-Membros, os agricultores foram incentivados a investir na produção de 
energia renovável nas próprias explorações, como energia eólica, solar e biogás. Por exemplo, 
na Alemanha, os telhados dos edifícios de explorações agrícolas são amplamente utilizados 
para a instalação de painéis solares, o isolamento dos edifícios é melhorado e o estrume 
líquido é utilizado para biogás. Contudo, os subsídios nacionais no domínio do biogás 
também levaram, em alguns casos, à criação de fábricas de biogás à base de milho e cereais o 
que fez aumentar o preço do arrendamento das terras e atraiu investidores que retiram lucros 
aos agricultores.

Preços e arrendamento das terras
Os custos do arrendamento das terras constituem um factor de custo importante em muitos 
sectores agrícolas e nos Estados-Membros, e devem ser considerados como custos de factores 
de produção. Na maior parte da Europa Ocidental, os preços de venda e arrendamento de 
terrenos agrícolas atingiram níveis insustentáveis que provocaram um desligamento grave 
entre as capacidades de produção, o acesso às terras e o valor para utilização na agricultura. 
Em alguns casos, isto deve-se à expansão urbana, à pressão da agricultura de grandes 
empresas e à concentração da propriedade num número reduzido de proprietários. O relator 
recomenda um sistema de monitorização dos preços das terras e do acesso às terras, em 
especial para os jovens agricultores.

Outros bens e serviços, incluindo a Água
Dada a grande importância da água na produção agrícola, a UE deve apoiar os Estados-
Membros no fornecimento de sistemas melhorados de armazenamento de água para a 
agricultura, incluindo o melhoramento das capacidades de armazenamento de águas no solo e 
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de recolha de água em zonas secas, como precaução contra as alterações nos padrões de 
pluviosidade devido às alterações climáticas.
Além disso, há uma necessidade urgente de uma melhor gestão e reafectação dos direitos à 
água, a preservação e a criação de agro-ecossistemas e sistemas agro-florestais 
multifuncionais de forma a melhorar as capacidades de retenção de água.


