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Agricultura biológica
e desenvolvimento rural
Renovação rural pela agricultura biológica?
Numa altura em que muitos habitantes de zonas rurais
estão a fazer as malas em direcção à cidade, a agricultura e transformação biológicas podem contribuir para a
criação de emprego e oportunidades para as comunidades rurais em toda a União Europeia.
A procura de produtos biológicos está no auge e os
relatórios mais recentes indicam que as vendas a retalho
de produtos biológicos estão a aumentar entre 10 e
15 % ao ano1. Um tal expoente indica que o sector flo
resce, pois há cada vez mais pessoas conscientes dos
maiores benefícios ambientais, sociais e de bem‑estar
animal trazidos pela agricultura e transformação biológicas.
A superfície de terrenos biológicos tem vindo a crescer
gradualmente em toda a UE há vários anos. Em 2006,
mais de seis milhões de hectares (ou seja, cerca de
4 % da superfície agrícola total da UE) eram cultivados
de acordo com as normas biológicas. Relativamente
a 2003, a maioria dos Estados‑Membros registava um
aumento da superfície cultivada de acordo com os
parâmetros biológicos. Em 2006, muitos dos novos
Estados‑Membros estavam a aumentar especificamente
a sua taxa de agricultura biológica sobre a superfície
agrícola total. Esta é uma boa notícia para aqueles que
procuram emprego nas zonas rurais, porque a agricultura biológica, ao preconizar métodos de cultivo físicos
e mecânicos e novas formas de cooperação e de integração dos sectores da transformação e da distribuição,
significa um aumento dos postos de trabalho.
Um inquérito recente da Soil Association do Reino Unido, intitulado “Organic Works”, revelou que as unidades
de produção biológica do Reino Unido empregam
1 International Federation of Organic Agriculture Movements (2007) ’World of
Organic Agriculture 2007’.

Boa para a natureza,
boa para si.
www.organic-farming.europa.eu

Comissão Europeia
Agricultura e Desenvolvimento Rural

32 % mais mão‑de‑obra do que as suas congéneres não biológicas e que os agricultores biológicos do Reino Unido são, em média, sete anos mais jovens do que os seus
homólogos das unidades de produção convencionais 2. Estes dados são importantes,
numa altura em que a média etária dos agricultores da UE é muito superior a 60 anos e
há cada vez menos jovens a escolher a agricultura como opção profissional. O mesmo
estudo revelou que as unidades de produção biológica oferecem quase 50 % mais postos de trabalho por exploração e mais de 30 % dos postos de trabalho por hectare do
que as unidades de produção convencionais. Efectivamente, os agricultores biológicos,
em especial os fruticultores e horticultores, empregam grande quantidade de estagiários, criando força de trabalho não só mais numerosa mas também mais jovem e mais
dedicada.
Há benefícios óbvios na implantação de um sector em expansão nas zonas rurais,
muito especialmente para a criação de emprego e de riqueza. Mas os benefícios mais
vastos da produção alimentar e agricultura biológicas não se limitam à criação de
emprego; passam igualmente pela melhoria da biodiversidade das paisagens rurais e
pela influência no estilo de vida das suas comunidades.
À medida que as pessoas se consciencializam dos benefícios da agricultura biológica para o ambiente e os animais, aumenta o respeito pelos agricultores biológicos e
empresas afins. A imagem ecológica transmitida pela agricultura biológica torna‑a
especialmente adequada para empresas de turismo rural e de ecoturismo. Há cada vez
mais unidades de produção biológica a optar pela modalidade de quintas pedagógicas, abrindo as suas portas a um público cada vez mais curioso e acolhendo alunos
das escolas em dias de visitas especiais. Estas iniciativas dos agricultores biológicos
contribuem para educar futuros consumidores sobre as vantagens dos alimentos e da
agricultura biológica. Simultaneamente, usam tais oportunidades para comercializar
os seus produtos e atrair visitantes. Dado que muitos dos agricultores biológicos são
empresários que cultivam espécies novas, inventam novos processos de fabrico para os
seus produtos ou novas formas de os comercializar, podem influenciar toda a cadeia de
abastecimento e criar novas oportunidades de emprego.

2 Soil Association (2006) Organic Works.
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Para além desta nova faceta das comunidades rurais, a agricultura biológica é salutar
para o ambiente nas zonas rurais e para a sociedade em geral. Os métodos de agricultura biológica colocam especial ênfase no aumento da biodiversidade e na manutenção e reforço da paisagem rural e dos recursos naturais. Entre as práticas habituais,
salienta‑se a plantação ou manutenção de sebes e prados, a conservação e fomento da
flora e fauna autóctones, a protecção e reforço dos recursos edáficos e hídricos e a utilização de variedades vegetais e raças animais tradicionais ou autóctones. Este tipo de
transformação da paisagem rural é benéfico para todos e pode contribuir para a criação de um ambiente mais atraente e dinâmico para as pessoas viverem e trabalharem,
podendo mesmo inverter o fluxo demográfico das zonas rurais para as metropolitanas.
A agricultura biológica é já amplamente reconhecida como sendo a forma de agricultura mais respeitadora do ambiente, de harmonia com a natureza e que contribui para
a protecção dos habitats e da paisagem rurais. Estas são, pois, formas de incentivar uma
economia rural moderna, popular tanto para os ecoturistas como para os residentes.
Para aumentar o desenvolvimento sustentável em toda a UE, a Comissão Europeia lançou o Plano de Acção Europeu para os Alimentos e a Agricultura Biológicos, em 2004,
o qual contemplava 21 iniciativas que visavam o desenvolvimento do mercado de
alimentos biológicos e o melhoramento das normas biológicas, aumentando assim a
eficácia, a transparência e a confiança do consumidor. Aí se contemplam esforços para
melhorar a informação ao público no que respeita à agricultura biológica, canalizar as
ajudas públicas através de programas de desenvolvimento rural e melhorar as normas
de produção através do impulso à investigação. A legislação da UE sobre agricultura
biológica e respectivos sistemas de rotulagem e certificação constitui uma forma de
aumentar a confiança do consumidor e a visibilidade dos alimentos biológicos.
Dado que há cada vez mais pessoas a quererem saber de onde vem aquilo que comem
e de que forma é produzido, estamos perante uma verdadeira oportunidade para os
produtores, as empresas de transformação, os distribuidores e retalhistas de produtos
biológicos de toda a União Europeia.
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