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A popularidade dos produtos biológicos está a aumen-
tar em toda a UE, à medida que um número crescente 
de pessoas toma consciência dos benefícios da alimen-
tação biológica e da agricultura biológica. 

Os consumidores podem escolher entre uma gama 
cada vez maior de produtos biológicos certificados: 
desde frutos frescos, carnes e legumes, até produtos 
transformados, refeições preparadas e bebidas – e mes-
mo produtos de saúde e de beleza – todos biológicos e 
disponíveis num número crescente de lojas de conveni-
ência. 

Comprar directamente

As pessoas que compram alimentos biológicos preo-
cupam-se com a proveniência dos alimentos e com o 
modo como foram produzidos. Dão importância à sua 
autenticidade, bem como ao bem-estar dos animais 
e à protecção do ambiente. Muitos preferem também 
produtos locais a alimentos transportados a longas 
distâncias. 

Em consequência, um número cada vez maior de 
consumidores opta por comprar alimentos biológicos 
directamente na quinta em que foram produzidos, quer 
comprando em pontos de venda na própria exploração 
agrícola local, quer ao longo da estrada, ou visitando 
um dos muitos mercados de agricultores que se reali-
zam regularmente em grandes e pequenas cidades na 
UE. Aí, podem conhecer os agricultores pessoalmente e 
saber mais sobre o modo como os agricultores bioló-
gicos mantêm a fertilidade dos solos sem utilizarem 
adubos artificiais ou controlam as pragas e doenças sem 
recurso a insecticidas e herbicidas artificiais.

escolHer produtos  
Biológicos – 
onde Quer Que vÁ!
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Mas não desespere se não tiver a sorte de ter perto de si uma quinta com venda directa 
nem um mercado de agricultores! Pode agora comprar os seus produtos biológicos 
frescos nas numerosas lojas biológicas, que encontrará tanto nas zonas rurais como 
metropolitanas, especializadas – exclusivamente – no fornecimento de alimentos bioló-
gicos naturais e locais. Essas lojas vão desde os retalhistas locais independentes, como 
se encontram em muitas pequenas e grandes cidades, até cadeias retalhistas especiali-
zadas em produtos biológicos que estão agora a emergir – como a Natura Si em Itália, 
a Organic Farma Zdrowia na Polónia ou a Planet Organic no Reino Unido. Em 2008, os 
retalhistas especializados em produtos biológicos representavam bem mais de 50 % de 
todas as vendas a retalho de produtos biológicos em vários Estados-Membros, incluin-
do a Espanha (75 %), a Polónia (73 %), a Grécia (58 %) e a Itália (55 %). Os consumidores 
têm agora também ao seu dispor padarias e talhos biológicos em muitos países da UE, 
todos eles oferecendo aos seus clientes uma magnífica gama de deliciosos produtos 
artesanais biológicos e locais.

Se preferir, por que não comprar através de um dos muitos serviços de entrega ao 
domicílio ou de cabazes biológicos actualmente disponíveis através da Internet? Neste 
caso, pode ter um cabaz de legumes e frutos frescos, de estação – e frequentemente 
uma variedade de carnes frescas e de outros artigos de mercearia biológicos – en-
tregue directamente à sua porta ou num ponto de distribuição local, poupando-lhe 
tempo e dinheiro – e reduzindo o transporte.

Supermercado

Todos nós sabemos que os supermercados oferecem aos consumidores atarefados de 
hoje a possibilidade de escolha, a qualidade e – sobretudo – a conveniência quando se 
trata de fazer compras. Mas sabia que, em toda a Europa, os supermercados são cada 
vez mais populares como fonte de alimentos e bebidas biológicos? 

Em 2008, os principais supermercados representaram bem mais de 50 % de todas 
as venda a retalho de produtos biológicos em muitos Estados-Membros, incluindo a 
Dinamarca (80 %), o Reino Unido (75 %), a Eslovénia (78 %) e a Bélgica (61 %). A maioria 
dos grandes supermercados na UE oferece agora um vasto conjunto de frutos frescos, 
produtos hortícolas e carnes biológicos. E, se procurar bem, encontrará uma variedade 
cada vez maior de produtos biológicos transformados e de alimentos de conveniência 
biológicos na maior parte das prateleiras – bem como nas secções de frescos.
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Restaurantes e restauração

Gosta de ir ao restaurante, mas lamenta não ter uma opção biológica? Bem, muitos res-
taurantes e serviços de restauração estão a optar pela utilização de ingredientes bioló-
gicos frescos e autênticos nos seus menus – incluindo bebidas de produção biológica. 

Nos últimos anos, tem surgido um número cada vez maior de novos estabelecimentos 
em muitos Estados-Membros que servem apenas alimentos biológicos – como a cadeia 
em regime de franquia Bio Café na República Checa – enquanto muitos outros estão a 
incluir pratos biológicos e locais nos seus menus.

Um número crescente de cantinas escolares e hospitalares em toda a UE propõe agora 
um menu biológico. Em Itália, por exemplo, mais de 650 escolas serviram refeições 
biológicas aos seus alunos no ano passado, enquanto diversas empresas reputadas em 
toda a UE estão a optar por fornecer alimentos biológicos nas suas cafetarias. 

Criar uma relação de confiança

Quer compre frutos biológicos no seu supermercado ou no ponto de venda de uma 
quinta, quer escolha uma garrafa de vinho produzido com uvas biológicas no seu res-
taurante favorito, pode estar confiante que esses produtos foram produzidos de acordo 
com a regulamentação rigorosa da UE, que visa a protecção do ambiente e do bem-
estar dos animais. 

Alimentos biológicos: bons para a natureza, bons para si.

 

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
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