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Em todo o mundo – e particularmente na UE – o interes-
se pelos alimentos e bebidas biológicos está a aumentar 
rapidamente. 

As pessoas compram alimentos biológicos por muitas 
razões diferentes. Alguns fazem-no por questões ligadas 
ao ambiente e bem estar dos animais. Outros acham 
que podem ajudar a reduzir ao mínimo o consumo de 
resíduos de pesticidas, de ingredientes geneticamente 
modificados e de outros aditivos alimentares desneces-
sários – como corantes e conservantes artificiais.

Mas, ao comprar produtos biológicos, muitos dos con-
sumidores de hoje esperam ter ao seu dispor a mesma 
gama de alimentos, a mesma qualidade e os mesmos 
alimentos pré-preparados a que estão habituados. 
Felizmente, os fabricantes de produtos alimentares da 
UE estão a responder a esta procura, estando agora 
disponível em toda a UE uma variedade crescente de 
produtos biológicos transformados.

Alimentos transformados:  
conveniência e disponibilidade

Os alimentos transformados podem oferecer aos con-
sumidores uma muito maior escolha e conveniência, 
prolongando frequentemente a disponibilidade sazonal 
de muitos alimentos e facilitando o transporte e arma-
zenamento de produtos alimentares. 

Muitos dos alimentos de base que agora consideramos 
banais não seriam simplesmente possíveis sem técnicas 
de transformação. Efectivamente, a maioria dos alimen-

alimentos Biológicos 
transformados:  

convenientes … naturalmente.



  

www.organic-farming.europa.eu

Boa para a natureza, 
Boa para si.

Comissão Europeia
Agricultura e Desenvolvimento Rural

tos que consumimos hoje – como o café, os cereais do pequeno-almoço, os alimentos 
em lata, as carnes frias, o pão, os alimentos preparados e os produtos lácteos – foram 
todos sujeitos a algum tipo de transformação.

Mas embora muitos consumidores usufruam da conveniência e variedade oferecidas 
pelos alimentos transformados modernos, há preocupações crescentes quanto aos 
efeitos na saúde decorrentes do consumo de demasiados alimentos transformados, 
bem como de aromatizantes, corantes e conservantes artificiais geralmente utilizados 
para melhorar o gosto e a aparência e para prolongar o prazo de conservação dos 
produtos.

Alimentos biológicos: alimentos em que pode confiar

A regulamentação da UE em matéria de agricultura biológica e de alimentos biológicos 
procura garantir que os alimentos biológicos sejam mantidos tão próximos do seu es-
tado natural quanto possível, oferecendo todavia aos consumidores a mesma escolha e 
conveniência a que estes estão habituados. 

Tal como os agricultores biológicos, as empresas de transformação de produtos alimen-
tares devem cumprir os requisitos legais rigorosos estabelecidos nos regulamentos 
sobre produtos biológicos e agricultura biológica se quiserem vender os seus produtos 
com os logótipos e rotulagem ecológica da UE ou dos seus Estados-Membros.

Os regulamentos da UE sobre alimentos biológicos e agricultura biológica salientam 
que as empresas de transformação de produtos alimentares devem utilizar ingredien-
tes biológicos sempre que estes estejam disponíveis. Contudo, como nem sempre 
estão disponíveis ingredientes provenientes da agricultura biológica, o regulamento 
permite a utilização de um número limitado de ingredientes não biológicos aprovados, 
desde que a composição do produto alimentar final contenha, pelo menos, 95 % de 
ingredientes biológicos de origem agrícola.

Os produtos alimentares que contêm menos de 95 % de ingredientes biológicos não 
podem ser rotulados como biológicos, embora o fabricante dos produtos alimentares 
possa mencionar os ingredientes biológicos na lista de ingredientes, juntamente com 
uma indicação clara na frente do rótulo com a percentagem total de ingredientes bio-
lógicos.
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De acordo com os regulamentos da UE sobre produtos alimentares biológicos e 
agricultura biológica, o número de aditivos ou de auxiliares tecnológicos alimenta-
res aprovados, disponíveis para utilização na produção de alimentos biológicos, está 
rigorosamente limitado, sendo totalmente proibidos todos os aromatizantes e corantes 
artificiais e ingredientes geneticamente modificados. 

Para além de verificações e da recolha de amostras sem aviso prévio, as empresas de 
transformação de produtos alimentares biológicos são sujeitas a inspecção, no mínimo, 
uma vez por ano a fim de garantir que cumprem os regulamentos e que armazenam, 
manipulam e transformam os ingredientes alimentares biológicos sempre separada-
mente dos não biológicos.

Conveniência e confiança

Por conseguinte, para além da enorme variedade de frutas, carnes e produtos hortíco-
las biológicos naturais e deliciosos largamente disponíveis em toda a UE, o consumidor 
ético de hoje pode agora escolher entre uma gama cada vez maior de alimentos trans-
formados de alta qualidade produzidos com ingredientes biológicos naturais.

Alimentos biológicos: a escolha natural – e conveniente.

Esta ficha faz parte de uma iniciativa da Direcção-Geral da Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural da Comissão Europeia que visa uma maior sensibilização para a agricultura 
biológica na União Europeia. 

Para mais informações, visitar o sítio Internet www.organic-farming.europa.eu


