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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre uma Estratégia do Prado ao Prato para um sistema alimentar justo, saudável e 
respeitador do ambiente 
(2020/2260(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), 
nomeadamente o artigo 192.º, n.º 1,

– Tendo em conta a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),

– Tendo em conta o Acordo de Paris alcançado na 21.ª Conferência das Partes na 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP21),

– Tendo em conta a Convenção sobre a Diversidade Biológica, de 1992, o seu Protocolo 
de Cartagena sobre a Segurança Biológica, de 2000, e o Protocolo de Nagoia relativo ao 
acesso aos recursos genéticos e à partilha justa e equitativa dos benefícios decorrentes 
da sua utilização, de 2010,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 20 de maio de 2020, intitulada 
«Estratégia do prado ao prato para um sistema alimentar justo, saudável e respeitador do 
ambiente» (COM(2020)0381),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 11 de dezembro de 2019, intitulada 
«Pacto Ecológico Europeu» (COM(2019)0640),

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de janeiro de 2020, sobre o Pacto Ecológico 
Europeu1,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 20 de maio de 2020, intitulada 
«Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030 – Trazer a natureza de volta às nossas 
vidas» (COM(2020)0380),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 17 de setembro de 2020, intitulada 
«Reforçar a ambição climática da Europa para 2030: Investir num futuro 
climaticamente neutro para benefício das pessoas» (COM(2020)0562),

– Tendo em conta a Diretiva 98/58/CE do Conselho, de 20 de julho de 1998, relativa à 
proteção dos animais nas explorações pecuárias2,

– Tendo em conta a Diretiva 2009/128/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, que estabelece um quadro de ação a nível comunitário para uma 

1 Textos aprovados, P9_TA(2020)0005.
2 JO L 221 de 8.8.1998, p. 23.
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utilização sustentável dos pesticidas3,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 178/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 28 de janeiro de 2002, que determina os princípios e normas gerais da 
legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e 
estabelece procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios4 
(Legislação Alimentar Geral),

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1935/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de outubro de 2004, relativo aos materiais e objetos destinados a entrar 
em contacto com os alimentos e que revoga as Diretivas 80/590/CEE e 89/109/CEE5,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de outubro de 2009, relativo à colocação dos produtos 
fitofarmacêuticos no mercado e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do 
Conselho6,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1169/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, relativo à prestação de informação aos 
consumidores sobre os géneros alimentícios, que altera os Regulamentos (CE) n.º 
1924/2006 e (CE) n.º 1925/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga as 
Diretivas 87/250/CEE da Comissão, 90/496/CEE do Conselho, 1999/10/CE da 
Comissão, 2000/13/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 2002/67/CE e 
2008/5/CE da Comissão e o Regulamento (CE) n.º 608/2004 da Comissão7,

– Tendo em conta a proposta da Comissão, de 1 de junho de 2018, de regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que define regras para o apoio aos planos 
estratégicos a estabelecer pelos Estados-Membros no âmbito da Política Agrícola 
Comum (planos estratégicos da PAC) e financiados pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Garantia (FEAGA) e pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER), e que revoga o Regulamento (UE) n.º 1305/2013 do Parlamento Europeu e 
do Conselho e o Regulamento (UE) n.º 1307/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (COM (2018) 0392),

– Tendo em conta a sua resolução, de 23 de outubro de 2020, sobre a Política Agrícola 
Comum - apoio aos planos estratégicos a estabelecer pelos Estados-Membros e 
financiados pelo FEAGA e pelo FEADER8,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2020/XXX que estabelece o quadro para alcançar 
a neutralidade climática e que altera o Regulamento (UE) 2018/1999 (Lei Europeia do 
Clima),

– Tendo em conta a sua resolução, de 8 de junho de 2016, sobre desreguladores 
endócrinos: ponto da situação na sequência do acórdão do Tribunal Geral da União 

3 JO L 309 de 24.11.2009, p. 71.
4 JO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
5 JO L 338 de 13.11.2004, p. 4.
6 JO L 309 de 24.11.2009, p. 1.
7 JO L 304 de 22.11.2011, p. 18.
8 Textos aprovados, P9_TA(2020)0287.
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Europeia de 16 de dezembro de 20159,

– Tendo em conta a sua resolução, de 6 de outubro de 2016, sobre a aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1935/2004 relativo aos materiais e objetos destinados a entrar em 
contacto com os alimentos10,

– Tendo em conta a sua resolução, de 4 de abril de 2017, sobre o óleo de palma e a 
desflorestação das florestas tropicais11,

– Tendo em conta a sua resolução, de 17 de abril de 2018, sobre uma Estratégia Europeia 
para a promoção das proteaginosas – Encorajar a produção de proteaginosas e 
leguminosas no setor agrícola europeu12,

– Tendo em conta a sua resolução, de 16 de maio de 2017, sobre a iniciativa para uma 
utilização eficiente dos recursos: reduzir o desperdício alimentar, melhorar a segurança 
alimentar13,

– Tendo em conta a sua resolução, de 30 de maio de 2018, sobre o futuro da alimentação 
e da agricultura14,

– Tendo em conta a sua resolução, de 13 de setembro de 2018, sobre a aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009 sobre produtos fitofarmacêuticos15,

– Tendo em conta a sua resolução, de 16 de janeiro de 2019, sobre o procedimento de 
autorização da União para os pesticidas16,

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de fevereiro de 2019, sobre a aplicação da 
Diretiva 2009/128/CE relativa à utilização sustentável dos pesticidas17,

– Tendo em conta a sua resolução, de 18 de abril de 2019, sobre um quadro abrangente da 
União Europeia em matéria de desreguladores endócrinos18,

– Tendo em conta a sua resolução, de 10 de julho de 2020, sobre a estratégia para os 
produtos químicos num contexto de sustentabilidade19,

– Tendo em conta a sua resolução, de 16 de setembro de 2020, sobre a ação da UE para 
proteger e restaurar as florestas a nível mundial20,

– Tendo em conta a sua resolução, de 22 de outubro de 2020, que contém recomendações 

9 JO C 86 de 6.3.2018, p. 105.
10 JO C 215 de 19.6.2018, p. 57.
11 JO C 298 de 23.8.2018, p. 2.
12 JO C 390 de 18.11.2019, p. 2.
13 JO C 307 de 30.8.2018, p. 25.
14 JO C 76 de 9.3.2020, p. 62.
15 JO C 433 de 23.12.2019, p. 183.
16 JO C 411 de 27.11.2020, p. 48.
17 Textos aprovados, P8_TA(2019)0082.
18 Textos aprovados, P8_TA(2019)0441.
19 Textos aprovados, P9_TA(2020)0201.
20 Textos aprovados, P9_TA(2020)0212.
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à Comissão sobre um quadro jurídico da UE para travar e inverter a 
desflorestação21mundial impulsionada pela UE,

– Tendo em conta o Relatório de Avaliação Mundial de 2019 sobre a Biodiversidade e os 
Serviços Ecossistémicos da Plataforma Intergovernamental Científica e Política sobre a 
Biodiversidade e os Serviços Ecossistémicos (IPBES), publicado em 6 de maio de 2019,

– Tendo em conta o Relatório Especial do Painel Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas (PIAC) sobre as alterações climáticas e os solos, de 8 de agosto de 2019,

– Tendo em conta os Relatórios Especiais 15/2020 do Tribunal de Contas Europeu (TCE), 
de 9 de julho de 2020, intitulado «Proteção dos polinizadores selvagens na UE – as 
iniciativas da Comissão não deram frutos», 13/2020, de 5 de junho de 2020, intitulado 
«Biodiversidade nas terras agrícolas: o contributo da PAC não travou o declínio», 
05/2020, de 5 de fevereiro de 2020, intitulado «Utilização sustentável dos produtos 
fitofarmacêuticos: progressos limitados na medição e redução dos riscos», 02/2019, de 
15 de janeiro de 2019, intitulado «Perigos químicos nos alimentos: a política de 
segurança alimentar da UE protege os cidadãos, mas enfrenta desafios», 31/2018, de 14 
de novembro de 2018, intitulado «Bem-estar dos animais na UE: reduzir o 
desfasamento entre objetivos ambiciosos e aplicação prática», e 34/2016, de 17 de 
janeiro de 2017, intitulado «Luta contra o desperdício alimentar: uma oportunidade para 
a UE melhorar a eficiência dos recursos na cadeia de abastecimento alimentar»,

– Tendo em conta o relatório do Grupo Internacional de Peritos em matéria de Sistemas 
Alimentares Sustentáveis (IPES-Food), de fevereiro de 2019, intitulado «Towards a 
Common Food Policy for the European Union» [Rumo a uma política alimentar comum 
para a União Europeia],

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão intitulado 
«Analysis of links between the CAP Reform and Green Deal» [Análise das ligações 
entre a reforma da PAC e o Pacto Ecológico] (SWD(2020)0093),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 19 de outubro de 2020, sobre a 
estratégia «do prado ao prato»,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão do Desenvolvimento, da Comissão do 
Comércio Internacional, da Comissão do Mercado Interno e dos Consumidores e da 
Comissão das Pescas,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (A9-0000/2020),

A. Considerando que a comunicação da Comissão sobre uma estratégia «do prado ao 
prato» define uma abordagem holística do sistema alimentar europeu, em que a 
agricultura, enquanto fornecedor de alimentos, fibra e combustível, ocupa um lugar 
central, reconhecendo simultaneamente a interligação de todos os intervenientes ao 

21 Textos aprovados, P9_TA(2020)0285.
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longo de toda a cadeia de abastecimento;

B. Considerando que o sistema alimentar europeu deve proporcionar segurança alimentar e 
nutricional de forma a contribuir para o bem-estar social e manter e restabelecer a saúde 
dos ecossistemas; que, atualmente, o sistema alimentar é responsável por uma série de 
impactos na saúde humana e animal, bem como no ambiente, no clima e na 
biodiversidade; que a forma como produzimos e consumimos alimentos tem de se 
transformar, a fim de assegurar a coerência com os ODS, o Acordo de Paris, a 
Convenção sobre a Diversidade Biológica e as políticas da UE, em particular nos 
domínios da sustentabilidade, do ambiente, do clima, da saúde pública, do bem-estar 
animal, e da sustentabilidade alimentar e económica para os agricultores;

C. Considerando que o modelo europeu de um setor agrícola multifuncional, impulsionado 
por explorações agrícolas familiares, continua a assegurar uma produção alimentar de 
qualidade, cadeias de abastecimento locais, boas práticas agrícolas, normas ambientais 
elevadas e zonas rurais dinâmicas em toda a UE;

D. Considerando que é importante que os consumidores sejam informados e sejam capazes 
de assumir a responsabilidade pelas consequências da sua escolha de géneros 
alimentícios em todo o sistema alimentar, desde a produção até à transformação e 
distribuição; que tal exige um ambiente alimentar saudável e seguro, que garanta que a 
escolha saudável e sustentável é também a escolha fácil e a preços acessíveis, e que 
promova e incentive padrões de consumo que apoiem a saúde humana, assegurando 
simultaneamente a utilização sustentável dos recursos naturais e humanos e o bem-estar 
dos animais;

E. Considerando que o sistema alimentar europeu desempenhou um papel crucial durante a 
pandemia de COVID-19 e demonstrou a sua resiliência com os agricultores, os 
fabricantes de produtos alimentares e os comerciantes retalhistas a trabalharem 
conjuntamente em condições difíceis, incluindo confinamentos, a fim de assegurar que 
os consumidores europeus continuem a ter acesso sem entraves a produtos seguros, a 
preços acessíveis e de elevada qualidade;

1. Congratula-se com a estratégia «do prado ao prato», que constitui um passo importante 
para garantir um sistema alimentar sustentável, justo e resiliente, que é fundamental 
para alcançar os objetivos estabelecidos no Pacto Ecológico Europeu e nos ODS; 
Salienta as ligações indissociáveis entre pessoas, sociedades e um planeta saudáveis e 
incentiva a Comissão a traduzir a estratégia em medidas legislativas e não legislativas 
concretas o mais rapidamente possível;

Necessidade de tomar medidas 

2. Acolhe com agrado o anúncio de uma proposta, sujeita a uma avaliação de impacto, de 
um quadro legislativo para sistemas alimentares sustentáveis; convida a Comissão a 
utilizar esta proposta para definir uma política alimentar comum holística destinada a 
reduzir a pegada ambiental e climática do sistema alimentar da UE, a fim de tornar a 
Europa o primeiro continente com impacto neutro no clima até 2050 e reforçar a sua 
resiliência para garantir a segurança alimentar face às alterações climáticas e à perda de 
biodiversidade, conduzindo a uma transição global para a sustentabilidade do prado ao 
prato, com base no princípio de um setor agrícola multifuncional, assegurando 
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simultaneamente a coerência entre as políticas, tendo em conta a legislação em vigor, a 
fim de permitir que todos os intervenientes no sistema alimentar europeu desenvolvam 
planos transparentes e realistas a longo prazo; sugere que sejam tidas em conta as 
respetivas bases de referência e os progressos alcançados em cada Estado-Membro, 
promovendo simultaneamente o intercâmbio de competências e de boas práticas entre 
os Estados-Membros; destaca a necessidade de incluir as cadeias alimentares e de 
bebidas na sua totalidade, incluindo a transformação, comercialização, distribuição e 
venda a retalho;

Criar uma cadeia alimentar que beneficia os consumidores, os produtores, o clima e o 
ambiente

3. Saúda a decisão de rever a diretiva relativa à utilização sustentável de pesticidas e os 
objetivos de redução do uso de pesticidas, fertilizantes e antibióticos; destaca a 
importância de cumprir estes objetivos através de abordagens holísticas e circulares, 
como as práticas agroecológicas; reitera que cada Estado-Membro deve estabelecer 
objetivos quantitativos de redução sólidos, acompanhados de medidas de apoio bem 
definidas que garantam a responsabilização a todos os níveis para ajudar a alcançar 
esses objetivos; reitera o apelo para que os objetivos e metas acima referidos sejam 
transpostos para a legislação e insta a Comissão a clarificar a forma como irá lidar com 
os contributos de cada Estado-Membro para os objetivos a nível da União e a clarificar 
as bases de referência para esses objetivos;

4. Salienta a importância de reconhecer o impacto significativo da agricultura e, em 
especial, da produção animal nas emissões de gases com efeito de estufa (GEE) e na 
utilização dos solos; frisa a necessidade de reforçar os sumidouros de carbono naturais e 
de reduzir as emissões agrícolas de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, em 
particular nos setores da alimentação animal e pecuária; apela à adoção de medidas e 
objetivos regulamentares que assegurem reduções progressivas de todas as emissões de 
GEE nestes setores;

5. Refere que a criação extensiva e permanente baseada no pastoreio ou de natureza 
biológica é uma característica do sistema alimentar europeu e um elemento 
determinante de muitas comunidades rurais tradicionais, que, além de ter múltiplos 
efeitos positivos para o ambiente e contra as alterações climáticas, contribui para uma 
economia circular;

6. Saúda a ideia de recompensar o sequestro de carbono nos solos; sublinha, no entanto, 
que a agricultura intensiva e industrial e os modelos agrícolas com impactos negativos 
na biodiversidade não devem receber financiamento no domínio do clima nem ser 
incentivados; solicita que as propostas sejam consentâneas com os objetivos ambientais 
e com o princípio «não prejudicar» do Pacto Ecológico; 

7. Realça a importância da segurança e da diversidade das sementes, nomeadamente de 
promover proteínas vegetais produzidas na UE para fornecer alimentos para consumo 
humano e animal de origem local com elevado valor nutricional, ao mesmo tempo que 
concede aos agricultores o acesso a sementes de qualidade para variedades de plantas 
adaptadas às pressões das alterações climáticas, incluindo variedades tradicionais e 
adaptadas a nível local, assegurando simultaneamente o acesso a técnicas inovadoras de 
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reprodução vegetal a fim de contribuir para obter sementes saudáveis e de proteger as 
plantas contra pragas e doenças; chama a atenção para os potenciais efeitos negativos da 
concentração e da monopolização no setor das sementes;

8. Apela a que os planos estratégicos nacionais da PAC assegurem um apoio financeiro 
adequado e incentivos para promover novos modelos empresariais ecológicos «verdes» 
para a agricultura e a produção artesanal de alimentos, nomeadamente através da 
promoção de cadeias de abastecimento curtas e de uma produção alimentar de 
qualidade;

9. Recorda que o sistema alimentar europeu fornece permanentemente à população um 
abastecimento suficiente e variado de alimentos seguros, nutritivos, a preços acessíveis 
e sustentáveis, e sublinha que o aumento da sustentabilidade económica, ambiental e 
social dos produtores de alimentos reforçará, em última análise, a sua resiliência; 
incentiva a Comissão a considerar a cadeia de abastecimento alimentar e os seus 
trabalhadores como um ativo estratégico para a segurança e o bem-estar de todos os 
europeus;

10. Sublinha que quadros jurídicos sólidos e fiáveis para o setor das pescas e da aquicultura 
devem constituir a base para melhorar as medidas de proteção, com o subsequente 
aumento das populações de peixes e uma maior clareza no que respeita à utilização do 
espaço e das licenças na aquicultura, permitindo uma maior previsibilidade em relação a 
investimentos; frisa que são essenciais bons mecanismos de rastreabilidade e elevadas 
normas de sustentabilidade de todos os produtos vendidos nos mercados da UE  a fim 
de garantir a transparência para os consumidores, o setor e as diferentes administrações, 
bem como para alcançar os objetivos do Pacto Ecológico e dos ODS;

11. Manifesta uma profunda preocupação com o aparecimento de doenças zoonóticas que 
são transferidas dos animais para os seres humanos (antropozoonoses), como a febre Q, 
a gripe aviária e a nova estirpe da gripe A (H1N1), o que é agravado pelas alterações 
climáticas antropogénicas, pela destruição da biodiversidade, pela degradação ambiental 
e pelos nossos atuais sistemas de produção alimentar;

12. Apela a que os produtores primários sejam apoiados na transição para uma maior 
sustentabilidade através do incentivo à cooperação e de ações coletivas, bem como 
através de regras de concorrência e do reforço das possibilidades de cooperação no 
âmbito das organizações comuns de mercado dos produtos agrícolas, da pesca e da 
aquicultura, exortando, por conseguinte, ao reforço da posição dos agricultores e dos 
pescadores na cadeia de abastecimento, a fim de lhes permitir obter uma parte equitativa 
do valor acrescentado da produção sustentável;

13. Insta a Comissão a dar seguimento à Diretiva (UE) 2019/633 relativa às práticas 
comerciais desleais22 e ao código de conduta da UE sobre práticas empresariais e 
comerciais responsáveis, elaborando um quadro de controlo para os setores alimentar e 
retalhista e prevendo ações judiciais se os progressos na integração da sustentabilidade 
económica, ambiental e social nas estratégias empresariais forem insuficientes, 
promovendo e recompensando dessa forma os esforços dos produtores agrícolas 
sustentáveis, aumentando simultaneamente a disponibilidade e a acessibilidade de 

22 JO L 111 de 25.4.2019, p. 59.
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opções alimentares saudáveis e sustentáveis, e reduzindo a pegada ambiental global do 
sistema alimentar; salienta a importância de travar e solucionar a consolidação e a 
concentração no setor retalhista de produtos alimentares, a fim de assegurar preços 
justos aos agricultores;

14. Insta à revisão do programa de promoção dos produtos agrícolas e alimentares da UE, 
incluindo o regime da UE de distribuição nas escolas, com vista a reforçar o seu 
contributo para a produção e o consumo sustentáveis, nomeadamente centrando-se em 
mensagens educativas sobre a importância de uma alimentação saudável e promovendo 
um maior consumo de fruta e legumes, com o objetivo de reduzir as taxas de obesidade;

15. Recorda a necessidade de promover sistemas de conhecimento e inovação agrícolas  
eficazes, permitindo que todos os intervenientes na cadeia alimentar se tornem 
sustentáveis, acelerando a inovação e a transferência de conhecimentos; relembra, 
também, a necessidade de uma rede de dados sobre a sustentabilidade das explorações 
agrícolas que estabeleça padrões de referência para o desempenho das explorações 
agrícolas e documente a adoção de práticas agrícolas sustentáveis, permitindo 
simultaneamente a aplicação precisa e adaptada de novas abordagens de produção ao 
nível das explorações agrícolas, proporcionando aos agricultores acesso a ligações de 
banda larga rápidas;

16. Apela à adoção de medidas para reduzir os encargos para a saúde pública resultantes do 
consumo de alimentos altamente processados, com teores elevados de sal, açúcar e 
gordura; lamenta que a introdução de perfis nutricionais esteja muito atrasada e salienta 
que deve ser desenvolvido um conjunto sólido de perfis nutricionais para restringir ou 
proibir a utilização de alegações nutricionais falsas em alimentos com elevado teor de 
gorduras, açúcares e/ou sal; apela à criação, à escala da UE, de um sistema de rotulagem 
nutricional obrigatório na frente da embalagem, com base em dados científicos 
independentes;

17. Congratula-se com o compromisso da Comissão de rever a legislação da UE relativa aos 
materiais em contacto com os alimentos; reitera o seu apelo à revisão da legislação 
relativa a estes materiais, em conformidade com o regulamento relativo ao registo, 
avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH), bem como aos 
regulamentos relativos à classificação, rotulagem e embalagem, e à inclusão, sem 
demora, de disposições específicas para substituir os produtos químicos desreguladores 
do sistema endócrino;

18. Acolhe com agrado o facto de a estratégia reconhecer corretamente o papel e a 
influência do ambiente alimentar na configuração dos padrões de consumo e a 
necessidade de facilitar a escolha de regimes alimentares saudáveis e sustentáveis por 
parte dos consumidores; salienta a importância de promover regimes alimentares 
sustentáveis, sensibilizando os consumidores para os impactos dos padrões de consumo 
e fornecendo informações sobre regimes alimentares que sejam melhores para a saúde 
humana e que tenham uma menor pegada ambiental; realça que os preços dos alimentos 
devem enviar o sinal certo aos consumidores; saúda, por conseguinte, o objetivo da 
estratégia de tornar a escolha saudável e sustentável também a mais acessível;

19. Reafirma a sua convicção de que as medidas políticas que dependem exclusivamente da 



PR\1220578PT.docx 11/17 PE662.094v01-00

PT

escolha dos consumidores transferem indevidamente para estes a responsabilidade de 
adquirir produtos sustentáveis; regista o facto de a certificação e a rotulagem por parte 
de terceiros não serem, por si só, eficazes para garantir uma produção e um consumo 
sustentáveis;

20. Destaca o reconhecimento, na estratégia, de que os regimes alimentares dos europeus 
não estão em conformidade com as recomendações para uma alimentação saudável e 
que é necessária uma mudança nos padrões de consumo por parte da população para 
que esta ingira alimentos mais saudáveis e à base de plantas e menos carne vermelha e 
processada, açúcares, sal e gorduras, o que também beneficiará o ambiente; salienta que 
a adoção de orientações à escala da UE para regimes alimentares saudáveis e 
sustentáveis proporcionaria aos consumidores clareza sobre o que constitui uma dieta 
saudável e sustentável e contribuiria para os esforços dos Estados-Membros no sentido 
de integrar elementos de sustentabilidade nos conselhos alimentares nacionais; insta a 
Comissão a desenvolver essas orientações e ações específicas para promover 
eficazmente regimes alimentares saudáveis à base de plantas;

21. Considera que o desenvolvimento da produção de proteínas vegetais e de fontes 
alternativas de proteínas na UE é uma forma eficaz de fazer face a muitos dos desafios 
ambientais e climáticos que a agricultura da UE enfrenta, bem como de prevenir a 
desflorestação em países fora da UE;

22. Preconiza uma revisão da legislação em matéria de contratos públicos, incluindo 
critérios mínimos obrigatórios nas escolas e noutras instituições públicas, a fim de 
incentivar a produção de alimentos biológicos e locais e promover regimes alimentares 
mais saudáveis através da criação de um ambiente alimentar que permita aos 
consumidores fazer escolhas saudáveis;

23. Reitera o apelo para que sejam tomadas as medidas necessárias com vista a alcançar um 
objetivo de redução em 30 % do desperdício alimentar na União até 2025, e de 50 %, 
até 2030, relativamente aos níveis de referência de 2014; sublinha que são necessárias 
metas vinculativas para alcançar este objetivo;

24. Congratula-se com a proposta de revisão das regras da UE relativas à indicação de 
datas; destaca que qualquer alteração das regras de indicação de datas se deve basear em 
dados científicos e deve melhorar a utilização da indicação de datas pelos intervenientes 
na cadeia alimentar e a sua compreensão pelos consumidores, em particular a rotulagem 
«consumir de preferência antes de», sem pôr em causa a segurança ou a qualidade dos 
alimentos;

Possibilitar a transição

25. Sublinha a importância do financiamento da UE para a investigação e a inovação 
enquanto propulsor essencial para acelerar a transição para um sistema alimentar 
europeu mais sustentável, saudável e inclusivo, facilitando simultaneamente os 
investimentos necessários para incentivar práticas agroecológicas na inovação social e 
tecnológica, bem como o papel fundamental dos serviços de aconselhamento agrícola 
na garantia da transferência de conhecimentos para a comunidade agrícola, com base 
nos sistemas de formação especializados existentes para os agricultores nos 
Estados-Membros;
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Promover a transição mundial

26. Recorda a responsabilidade global dos sistemas alimentares europeus e o seu papel 
fundamental no estabelecimento de normas mundiais em matéria de segurança 
alimentar, proteção do ambiente e bem-estar dos animais; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a velarem por que todos os géneros alimentícios e alimentos para 
animais importados pela UE cumpram plenamente a regulamentação e as normas 
pertinentes da UE, e a prestarem assistência ao desenvolvimento para apoiar os 
produtores primários de países em desenvolvimento a cumprir essas normas; acolhe 
com agrado a intenção da Comissão de ter em conta os impactos ambientais dos pedidos 
de tolerância de importação;

°

° °

27. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 
e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 20 de maio de 2020, a Comissão publicou a «Estratégia do Prado ao Prato – para um 
sistema alimentar justo, saudável e respeitador do ambiente», juntamente com a «Estratégia 
de Biodiversidade da UE para 2030», como parte do seu Pacto Ecológico. Tal incluiu várias 
avaliações e relatórios há muito aguardados sobre a legislação em matéria de pesticidas e 
nutrição e um roteiro para um balanço de qualidade e revisão da legislação em vigor relativa 
ao bem-estar dos animais, incluindo o seu transporte e abate, a fim de lhes assegurar um nível 
mais elevado de bem-estar. As Comissões ENVI e AGRI decidiram elaborar conjuntamente 
um relatório de iniciativa sobre a estratégia «do prado ao prato». 

A relatora da Comissão ENVI congratula-se com a estratégia «do prado ao prato» como um 
primeiro passo necessário para garantir alimentos saudáveis para todos e assegurar que a 
forma como os alimentos são produzidos e consumidos na UE respeitará os limites do planeta 
que nos sustenta, salientando que há muito a fazer para o conseguir. A forma como o dinheiro 
tem primazia sobre a vida e os valores essenciais é particularmente notória no setor agrícola e 
alimentar, onde as economias de escala ameaçam tornar a vida na Terra insuportável ou 
mesmo impossível num futuro próximo.

Ao longo das últimas décadas, foram publicados vários relatórios sobre os impactos negativos 
do nosso sistema alimentar no ambiente e na saúde pública, tendo sido apresentadas muitas 
soluções práticas e políticas1. A  relatora da Comissão ENVI acolhe com agrado as tão 
necessárias análises e sugestões políticas, e inspira-se especialmente no relatório IPES-Food 
«Towards a Common Food Policy for the EU» (Rumo a uma política alimentar comum para a 
UE)2. 

A produção pecuária industrial e as monoculturas com utilização intensiva de produtos 
químicos estão a gerar emissões elevadas de gases com efeito de estufa, degradação dos solos, 
poluição atmosférica, contaminação da água e perda de biodiversidade, e estão a pôr em risco 
o bem-estar dos animais, pondo em causa os ecossistemas críticos de que depende toda a vida 
na Terra. A nível mundial, os sistemas alimentares e agrícolas contribuem até 30 % das 
emissões de gases com efeito de estufa. A agricultura é responsável por cerca de 90 % das 
emissões de amoníaco da UE, o que tem efeitos negativos consideráveis no ambiente natural e 
contribui de forma significativa para a poluição atmosférica que mata anualmente 400 000 
europeus. A utilização de pesticidas e fertilizantes continua a ameaçar gravemente a 
biodiversidade (incluindo os polinizadores cruciais) e a saúde humana, devendo ser 
drasticamente reduzida. 

1 Por exemplo: Relatório EAT da Comissão Lancet 2019 - Food in The Anthropocene [Alimentação no 
Antropoceno]: Comissão EAT-Lancet sobre regimes alimentares saudáveis a partir de sistemas alimentares 
sustentáveis; relatório especial do PIAC de 2019 sobre as alterações climáticas, a desertificação, a degradação 
dos solos, a gestão sustentável dos solos, a segurança alimentar e os fluxos de gases com efeito de estufa nos 
ecossistemas terrestres; relatório de 2017 da AEA intitulado «Food in a green light - A systems approach to 
sustainable food» [Alimentação ecológica - Abordagem sistémica para uma alimentação sustentável], relatórios 
especiais do TCE sobre a PAC da UE e as políticas em matéria de biodiversidade; relatório de 2014 do Conselho 
Científico para a Política Governamental (WRR) dos Países Baixos - «Rumo a uma política alimentar» , e 
muitos outros
2 Relatório do Grupo Internacional de Peritos sobre Sistemas Alimentares Sustentáveis (IPES-Food), de 2019, 
intitulado «Rumo a uma política alimentar comum para a 
UE»,http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf

http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf
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A UE está cada vez mais a externalizar a pegada ambiental dos seus sistemas alimentares. 
Mais de 30 % dos terrenos necessários para satisfazer a procura alimentar da UE estão 
localizados fora da Europa. A UE importa milhões de toneladas de alimentos para animais à 
base de soja todos os anos, incluindo de países da América do Sul, nos quais há relatos de 
práticas de desflorestação (responsável por 20 % das emissões mundiais de CO2), de 
expulsões, de envenenamento por pesticidas e de violações dos direitos humanos em zonas de 
cultivo intensivo para exportação. Estima-se que as importações da UE representem quase um 
quarto do comércio mundial de soja, carne de bovino, couro e óleo de palma resultantes do 
abate ilegal de florestas nos trópicos.

Menos de metade do consumo de peixe e de produtos do mar na UE é assegurado pela 
produção interna, o que significa que a Europa tem também um enorme impacto nos recursos 
marinhos mundiais. Esta situação é agravada pelo facto de cerca de 20 % dos alimentos 
produzidos na UE serem perdidos ou desperdiçados, com um custo de 143 mil milhões de 
euros por ano em termos de desperdício de recursos e de impacto ambiental.

Os sistemas alimentares estão também a provocar impactos na saúde através da mudança dos 
regimes alimentares. Regimes alimentares pouco saudáveis, com elevados teores de sal, 
açúcar, gordura e proteínas animais, são um dos principais fatores de risco de doença e 
mortalidade na Europa. São responsáveis por quase metade das doenças cardiovasculares, a 
principal causa de morte na UE. As doenças crónicas, frequentemente relacionadas com a 
alimentação, representam até 80 % dos custos dos cuidados de saúde na UE. Mais de metade 
da população europeia tem excesso de peso, mais de 20 % é obesa e estes números estão a 
aumentar. A resistência antimicrobiana e a exposição a produtos químicos desreguladores do 
sistema endócrino através de alimentos e embalagens de alimentos, bem como a 
contaminação agrícola das fontes de água, também geram importantes externalidades para a 
saúde.

As atuais respostas, das políticas públicas e do setor privado, não estão a dar resposta 
adequada a estes desafios graves e interligados nos nossos sistemas alimentares. As soluções 
prevalecentes não conseguiram conciliar os múltiplos aspetos da sustentabilidade (económica, 
social e ambiental), uma vez que, não raro, alguns aspetos são privilegiados em relação a 
outros. Apoiaram-se e reforçaram um modelo de agricultura e produção alimentar altamente 
especializado, industrializado, capitalizado, normalizado e orientado para a exportação: um 
modelo que gera sistematicamente impactos negativos e externalidades. A confiança tem sido 
depositada numa mudança liderada pela tecnologia, pelo mercado e pela indústria, com base 
na capacidade de as grandes empresas com cadeias de abastecimento alargadas chegarem a 
um elevado número de pessoas. No entanto, os atuais incentivos à conservação dos recursos, à 
promoção da biodiversidade, ao sequestro de carbono e à proteção da saúde pública são 
claramente insuficientes para reorientar as vias de inovação. A dependência da autorregulação 
em muitos setores da cadeia alimentar revelou-se altamente ineficaz.

A relatora da Comissão ENVI considera que é chegado o momento de adotar uma abordagem 
holística para resolver os problemas do nosso atual sistema alimentar de uma forma integrada. 
É necessária uma mudança de direção fundamental para colocar os sistemas alimentares numa 
trajetória mais sustentável. As várias políticas que afetam os sistemas alimentares, incluindo a 
agricultura e o comércio, devem ser urgentemente reformadas, a fim de combater as 
alterações climáticas, travar a perda de biodiversidade, reduzir a obesidade e tornar a 
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agricultura viável para a próxima geração. A natureza do desafio exige respostas abrangentes 
impulsionadas pelas políticas públicas.

A transição para políticas alimentares integradas pode corrigir o défice democrático dos 
sistemas alimentares e reequilibrar o poder. Ao mudar a tónica da agricultura para a 
alimentação, um leque mais vasto de partes interessadas pode participar, de forma 
significativa, na conceção e avaliação das políticas. A existência de ambientes alimentares 
saudáveis, do prado ao prato, deve tornar-se um objetivo fundamental para a atuação, tanto a 
nível da UE como a nível nacional, a fim de analisar coletivamente a produção, a distribuição, 
a venda a retalho e o consumo e de criar pacotes de intervenção abrangentes. Os 
consumidores desempenharão um papel primordial nesta transição tão necessária e devem 
poder fazer escolhas saudáveis e sustentáveis, nomeadamente através de informações 
abrangentes, independentes e com base em dados científicos.

A alimentação é uma necessidade básica para a nossa existência e um direito humano. Como 
tal, a produção de alimentos merece toda a nossa atenção. Uma agricultura saudável e 
sustentável é possível se respeitarmos a natureza, restaurarmos os ciclos de nutrientes, 
reduzirmos as substâncias químicas e pagarmos aos agricultores um preço justo pelos seus 
produtos. Os cidadãos também precisam de compreender plenamente a origem dos alimentos, 
a forma como são produzidos e se o preço que pagam cobre efetivamente todos os custos de 
produção e ambientais. Temos de garantir o acesso à terra, a água potável e a solos saudáveis 
e avançar para um tipo de agricultura regenerativa, que seja resistente às alterações climáticas, 
agroecológica e socialmente justa. Devemos colocar o comércio ao serviço do 
desenvolvimento sustentável, o que exige uma revisão da forma como atualmente importamos 
e exportamos géneros alimentícios para todo o mundo. Precisamos também de refletir de 
forma crítica sobre os grandes interesses empresariais, que ameaçam a segurança nutricional. 
É essencial construirmos cadeias de abastecimento mais justas, mais curtas e mais limpas e 
promovermos regimes alimentares suficientes, saudáveis e sustentáveis para todos, incluindo 
a integração dos incentivos adequados nos preços dos alimentos.

De acordo com a relatora da Comissão ENVI, os princípios da precaução e da ausência de 
danos, a correção dos problemas na fonte, o alargamento da responsabilidade dos produtores e 
a verdadeira contabilização dos custos devem ser princípios orientadores na transição para um 
sistema alimentar saudável e sustentável. O quadro legislativo anunciado pela Comissão deve 
definir a agenda para uma mudança fundamental em todo o sistema alimentar. Toda a 
legislação e todas as políticas setoriais devem contribuir para esse objetivo e conferir os 
incentivos adequados a todos os intervenientes na cadeia alimentar para que estes façam 
escolhas sustentáveis, necessárias para garantir que a forma como produzimos e consumimos 
esteja em consonância com os limites do planeta, as orientações em matéria de saúde e os 
códigos morais pelos quais nos queremos reger. As nossas facas e garfos são as armas mais 
importantes de que dispomos na luta contra as alterações climáticas, a pobreza, a fome, as 
doenças, o sofrimento dos animais e a perda de biodiversidade. Chegou o momento de 
começarmos a utilizá-las eficazmente.

Do ponto de vista do relator da Comissão AGRI, a publicação da comunicação da Comissão 
intitulada «Estratégia do prado ao prato» estabelece a ligação entre o Pacto Ecológico 
Europeu e o sistema alimentar europeu.

Reúne, por um lado, o setor agrícola e alimentar europeu e o seu vasto quadro jurídico, o seu 
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orçamento significativo e, sobretudo, a riqueza das contribuições para o bem-estar diário dos 
cidadãos da Europa. Por outro lado, as alterações climáticas constituem o desafio mais 
urgente que a humanidade enfrenta em todos os países e em todas as atividades humanas. 

Em termos de políticas, a política mais integrada da UE (a Política Agrícola Comum) e a 
legislação mais abrangente (a legislação alimentar geral) são chamadas a contribuir para o 
projeto mais ambicioso do atual mandato da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu e o 
objetivo mais premente da UE, a saber: alcançar a neutralidade climática na Europa até 2050.

O sistema alimentar europeu tem uma importância primordial para a economia europeia: mais 
de 47 milhões de pessoas em mais de 15 milhões de explorações produzem um volume anual 
de negócios de quase 900 mil milhões de euros. Todos os intervenientes na produção 
alimentar (produtores agrícolas e indústria transformadora alimentar) representam, em 
conjunto, 7,5 % do emprego e 3,7 % do valor acrescentado total da UE. Em concreto, isto 
traduz-se em cerca de 12 milhões de explorações agrícolas que produzem produtos agrícolas 
para transformação por cerca de 300 000 empresas do setor alimentar e de bebidas. Estas 
empresas transformadoras de produtos alimentares vendem os seus produtos através dos 
2,8 milhões de pequenas e médias empresas (PME) da indústria de distribuição e de serviços 
alimentares, que fornecem alimentos aos 500 milhões de consumidores da UE. 

No entanto, todos estes valores médios ocultam uma grande diversidade, tanto na estrutura de 
produção como nos padrões de consumo: embora as explorações agrícolas da UE tenham, em 
média, 16 ha de terras agrícolas, 66 % delas têm menos de 5 ha e apenas 7 % possuem mais 
de 50 ha de terras agrícolas. A despesa das famílias com alimentos e bebidas é, em média, de 
14 % na UE, ao passo que, na Roménia, é de 30 % e, na Áustria, representa 9 % do 
rendimento disponível. 

No entanto, todas estas diferenças estão congregadas num único sistema alimentar europeu, 
assente em dois princípios: 

– uma agricultura multifuncional impulsionada por explorações agrícolas familiares, 
fornecendo uma variedade de bens e serviços, garantindo uma produção alimentar de 
qualidade, boas práticas agrícolas, normas ambientais elevadas e zonas rurais dinâmicas em 
toda a União Europeia; 

– o princípio da precaução que abrange tanto os fatores de produção como os produtos 
agrícolas, o que permite aos decisores adotarem medidas adequadas face a provas científicas 
sobre um perigo para o ambiente ou para a saúde humana.

Ambos os princípios evoluíram ao longo do tempo, atravessando reformas políticas e crises 
substanciais, refletindo simultaneamente as alterações demográficas e a mudança dos padrões 
de consumo. 

O desafio decorrente das alterações climáticas não é o único que o sistema alimentar europeu 
enfrenta: a diminuição da qualidade do solo e da matéria orgânica e a perda de vida de 
insetos, aves e mamíferos em zonas agrícolas de produção intensiva; regimes alimentares 
desequilibrados devido a níveis elevados de calorias, nos quais os géneros alimentícios 
processados (açucarados) estão mais facilmente disponíveis do que opções saudáveis como 
vegetais e frutas; aumento da pressão económica devido aos elevados preços dos terrenos e às 
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tecnologias com utilização intensiva de capital, bem como à concentração do mercado nos 
setores a montante e a jusante.

Uma questão fundamental num esforço bem-sucedido para permitir que o sistema alimentar 
europeu contribua com a sua quota-parte para alcançar a neutralidade climática é a coerência 
da legislação e das políticas, evitando contradições e garantindo simultaneamente a 
estabilidade das regras e procedimentos e, por conseguinte, o planeamento e os investimentos 
a longo prazo, com base numa avaliação ex ante exaustiva de todas as propostas legislativas 
com a participação ativa das partes interessadas.

Outro elemento de grande importância é a adoção de uma abordagem com base no saber-fazer 
e assente em dados concretos em todo o sistema alimentar, desde a formação especializada 
dos operadores das empresas do setor alimentar até aos serviços de aconselhamento agrícola, 
permitindo que os resultados da investigação fundamental e aplicada, enquanto inovação 
social e tecnológica, sejam utilizados na vida real.

Um dos principais propulsores da transição do sistema alimentar é a responsabilidade e a 
escolha dos consumidores, em que o fornecimento de produtos agrícolas sustentáveis e a 
produção artesanal de alimentos satisfazem a procura dos consumidores num ambiente 
alimentar, o que lhe permite fazer escolhas informadas por produtos locais, saudáveis e de 
qualidade.

Embora o sistema alimentar europeu tenha continuado a fornecer produtos seguros, a preços 
acessíveis e de elevada qualidade durante a pandemia de COVID-19, esta crise veio 
evidenciar a necessidade de uma maior resiliência, reduzindo as dependências em termos de 
acesso aos mercados (de exportação) e aos fatores de produção (de países terceiros), bem 
como ao trabalho sazonal e ao fluxo de mercadorias no mercado único.

Afigura-se fundamental conceder apoio aos produtores primários e aos produtos artesanais na 
transição através de programas de apoio específicos nos planos estratégicos nacionais da 
PAC, mas também de medidas específicas num quadro jurídico mais vasto, incluindo as 
regras de concorrência e a luta contra as práticas comerciais desleais, bem como viabilizar 
alguma flexibilidade nas regras da cadeia alimentar.

Por último, a futura PAC 2022-2027 desempenha um papel fundamental, nomeadamente na 
conceção e gestão dos objetivos e medidas (regimes ecológicos) estabelecidos nos planos 
estratégicos nacionais, habilitando todos os intervenientes no sistema alimentar europeu a 
lançarem novos modelos empresariais ecológicos, integrando critérios de sustentabilidade 
ambiental e social e garantindo simultaneamente a viabilidade económica e a liberdade de 
escolha.

O relator da Comissão AGRI está firmemente convicto de que a concentração nestes 
elementos fundamentais na abordagem holística da estratégia «do prado ao prato» permitirá 
que o sistema alimentar europeu cumpra o objetivo europeu de neutralidade climática até 
2050.


