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Que tipo de vida levam os animais das 
unidades de produção biológica?

Preocupa-te a forma como os animais de criação são 
tratados? Alguma vez pensaste no bem-estar animal 
quando compras bebidas ou alimentos? 

Sabias que as unidades de produção biológica possuem 
os níveis de bem-estar animal mais elevados do mundo 
e que a compra de carne, ovos, leite ou queijo biológi-
cos é uma forma de contribuir para que mais unidades 
de produção se tornem biológicas? 

As unidades de produção biológica estão sujeitas a nor-
mas rigorosas sobre tratamento dos animais, sob pena 
de não poderem comercializar os seus produtos como 
biológicos. 

O frango biológico não é criado em instalações fecha-
das. Os agricultores biológicos têm de garantir que os 
animais que detêm podem circular livremente e que 
não são mantidos permanentemente fechados. Por 
exemplo, as aves de capoeira consideradas biológicas 
têm de ser criadas em liberdade, o que significa que 
têm acesso regular a pastos (prados). Por exemplo, os 
patos de unidades de produção biológica devem ter 
acesso a um curso de água, lago natural ou artificial. As 
normas biológicas exigem que os bovinos, as ovelhas 
e as cabras disponham de acesso a pastagens durante 
a Primavera, o Verão e o Outono, e proíbem os agri-
cultores de pear (ou prender) os animais por longos 
períodos. O segredo de animais biológicos saudáveis 
reside na liberdade de movimentos e na possibilidade 
de satisfazerem as suas necessidades comportamentais. 
A selecção de raças e variedades tradicionais de cada 
zona, adaptadas ao ambiente local, em vez de raças 
de elevado rendimento, constitui uma alternativa para 
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prevenir doenças ou epidemias. Se não comermos como deve ser ou não fizermos 
exercício podemos adoecer. Com os animais passa-se exactamente o mesmo. É por 
isso que os agricultores biológicos asseguram que os animais que criam disponham de 
alimentos biológicos de alta qualidade, façam exercício regular, tenham muito espaço e 
um ambiente tão próximo das suas necessidades naturais quanto possível, para ajudar 
a aumentar as suas defesas naturais e a que cresçam fortes e saudáveis. A prevenção de 
doenças e pragas através da gestão dos animais exige muita dedicação e especializa-
ção. 

Se um animal adoece ou se fere, os agricultores podem usar remédios naturais, como 
plantas ou extractos de plantas, ou algo a que se chama “homeopatia”. A homeopatia 
é uma forma de tratamento utilizada há centenas de anos para tratar homens e ani-
mais. Utiliza doses altamente diluídas de diferentes substâncias capazes de provocar 
sintomas semelhantes aos provocados por agentes que causam a doença, de modo a 
estimular o sistema imunitário da pessoa ou do animal. 

No caso de os tratamentos por plantas ou a homeopatia não serem adequados, os 
agricultores podem recorrer aos medicamentos veterinários convencionais, nomeada-
mente antibióticos, para evitar o sofrimento dos animais. No entanto, estes tratamentos 
são rigorosamente controlados e só devem ser usados em último recurso.

A legislação da UE sobre agricultura biológica indica que os animais de unidades de 
produção biológica têm de ser alimentados preferencialmente com dietas naturais que 
usem sobretudo alimentos cultivados biologicamente. Os organismos geneticamente 
modificados (OMG) não são autorizados na alimentação biológica e os aditivos alimen-
tares e auxiliares de transformação são limitados. Os agricultores biológicos tentam cul-
tivar todas as rações de que necessitam ou obtê-las em unidades de produção vizinhas, 
mas nem sempre tal é possível. 

À medida que os alimentos e a agricultura biológica se tornam mais populares, aumen-
ta o número de unidades de produção na UE que se convertem em unidades de pro-
dução biológica. Muitas delas abrem as portas ao público ou às escolas. Aí encontram 
alguns dos animais das unidades de produção biológica e aprendem como aquele tipo 
de exploração contribui para melhorar o bem-estar animal, proteger o ambiente e até, 
talvez, impedir as alterações climáticas. E que tal se visitasses uma exploração biológi-
ca da tua zona com os teus amigos ou a tua família? Também podias sugerir aos teus 
professores uma visita a uma exploração biológica! 


