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Carne e Sustentabilidade –
Imagens de um debate polarizado1
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Carne e Alimentação
Imagens de um debate polarizado
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3 PILARES DO SISTEMA ALIMENTAR

Regulação / 
Estado

Procura / 
Mercado

Oferta / 
Produção

PRODUTOR

CIDADÃO

CONSUMIDOR
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Fatores de Incerteza – O consumo de carne como simbolismo do ativismo 
climático-

• Nas sociedades ocidentais o setor da carne está no centro do debate sobre a 
Sustentabilidade. A redução de consumo de carne tornou-se uma luta simbólica 
dos ativistas do clima, particularmente as carnes vermelhas e em particular a 
carne de bovino. (emissões; poluição; deflorestação; saúde, condições trabalho na 
cadeia de valor; deflorestação, ética animal)

• No entanto, as proteínas animais continuam a ser populares, com resultados 
importantes na nutrição humana. O consumo de carne continua a aumentar a nível 
global e as políticas que apelam a uma mudança pessoal têm tido apenas 
resultados localizados nas sociedades mais desenvolvidas.

• As políticas públicas no Ocidente foram sempre na direção da redução do preço 
da carne EUA (industrialização, antitrust…) e UE (intervenção pública, pagamentos 
aos produtores).

• O foco está particularmente dirigido à produção de carne bovina é o maior 
utilizador de terra e produz emissões quatro vezes superiores às da carne de porco 
e 14 vezes superiores às do frango por unidade de produto final. Avizinha-se um 
tempo de questionar o preço (destes) dos alimentos.
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Fatores de Incerteza- Volatilidade do mercado e do perfil de consumo
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CARNE DE BOVINO: DICOTOMIA ou COMPLEMENTARIDADE

BEM-ESTAR ANIMAL

Tradições seculares (rural) /Identidade 
cultural / ordem natural

PAISAGEM e AMBIENTE – O 
pastoreio extensivo contribui para uma 
gestão ativa do território e diminui o 
risco de incêndio

SAÚDE – O consumo de carne 
vermelha é uma das principais fontes 
proteína e  vitamina B12

ÉTICA ANIMAL – Não comer carne / 
veganismo (urbano)

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS  – A 
produção de bovinos representa 82% 
das emissões de metano da fermentação 
entérica – 10% dos GEE globais

SAÚDE - O IARC classifica  o consumo 

de carne vermelha provável/ 
cancerígena para humanos

CARNE
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CARNE DE BOVINO: DICOTOMIA ou COMPLEMENTARIDADE

Nem todas as formas de 
produzir carne são iguais nos 
seus impactos sobre o 
ambiente
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Que resposta à Política Climática ? 

* Políticas públicas e tecnologias vão se impondo numa espiral virtuosa – aceleram ritmo do desenvolvimento 
tecnológico e aceitação empresarial e pública de medidas ambientais mais exigentes (rev. Atlantic)

Empresas e setores face aos custos de descarbonização – Green Vortex*

“Ganhadoras” Novos produtos e novas 
tecnologias limpas

Energias renováveis
(carne laboratório “planted-
based”?)
(carne frango?)

“Perdedoras” Incapacidade de transformação 
tecnológica

Carvão, Petrolíferas tradicionais
(Carne de vaca?)

“Gestoras de recursos” Menor utilização de energia e 
matérias-primas - aumentando a 
eficiência

Tecnológicas, vestuário,
retalho…
(carne de frango? Carne de 
porco? Carne de vaca?)

“Convertíveis” Falsas perdedoras. Investimento na 
reestruturação do modelo negócio

Automóvel, petrolíferas
(carne de vaca?)



Enquadramento - Agricultura na Política 
Europeia para o Clima 2
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Agricultura na Política Europeia para o Clima 

• A União Europeia (UE) fixou um objetivo claro e ambicioso: ser o primeiro 
continente a alcançar a neutralidade climática até 2050 e assim cumprir os 
compromissos assumidos no Acordo de Paris.

• A Comissão publicou, julho de 2021, o pacote legislativo “Fit for 55", que aumenta 
o nível de ambição da UE com o objetivo de reduzir, até 2030, as emissões líquidas 
em pelo menos 55% em relação a 1990 e, dezembro de 2021, a sua comunicação 
sobre ciclos de carbono sustentável, para dar aos agricultores e silvicultores um 
incentivo p/ adoção de soluções sustentáveis de sequestro de carbono.

• O sector florestal está principalmente preocupado em melhorar a pegada de 
carbono relacionada com o dióxido de carbono (CO2), a agricultura deve fazer 
esforços para se adaptar e reduzir os GEE que produz: metano (CH4) e óxido 
nitroso (N2O), que representam mais de 80% das emissões do sector, e, em menor 
grau, CO2 (17% das emissões).

• A Comissão propõe a criação de um quadro de certificação centrado no sequestro 
de carbono, tanto por ecossistemas naturais como através de soluções industriais.
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Política Europeia para o Clima – A Agricultura de Baixo Carbono*-

A lista de práticas agrícolas e florestais abrangidas pela agricultura de baixo carbono  identificou 
os seguintes linhas:
• A gestão do gado e efluentes (modificação da alimentação dos ruminantes, cobertura de 

fossas, etc.);
• A gestão das terras cultivadas permite uma redução das emissões de óxido nitroso 

(otimização da fertilização com azoto, introdução de plantas leguminosas em rotação, seleção 
varietal, etc.);

• Preservação dos sistemas agroflorestais, de prados permanentes e zonas húmidas, a 
utilização de culturas intermédias, rotações longas, prados;

• A florestação de terras, a melhoria da resiliência da replantação florestal e, quando 
necessário, a sua renovação, bem como a melhoria da gestão florestal;

• O desenvolvimento da metanização, das energias renováveis e dos biocombustíveis, bem 
como a utilização de materiais e fibras de madeira permitem o desenvolvimento da produção 
de energia descarbonizada e da bioeconomia;

Até agora o principal apoio à transição, o financiamento público faz parte de um orçamento pré-
definido. É necessário incentivar o desenvolvimento de oportunidades através do sector privado. 
Em 2020, cerca de 190 milhões de toneladas de equivalente CO2 de créditos de carbono foram 
comercializadas no mercado global, quase o dobro do que em 2019. As previsões parecem seguir 
esta tendência: a procura global de créditos de carbono voluntários poderá ser multiplicada por 
15 até 2030, e por 100 até 2050.

*a partir de doc. Pres. FR UE fev 2022



Intervenções do Plano Estratégico da PAC com 
contributos para a mitigação das alterações 
climáticas

3
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• A agricultura portuguesa é responsável por quase 10% dos GEE nacionais (2017).

• O setor Agricultura tem verificado uma tendência de redução das emissões no período (de -

3,6% entre 1990 e 2017).

• As fontes de emissão com maior peso para o total das emissões GEE pela Agricultura (s/

LULUCF) são: fermentação entérica (53%), a gestão dos solos agrícolas (30%) e a gestão de

efluentes pecuários (13%).

• Tendência de aumento das emissões de metano a partir de 2014. A produção de bovinos

representa cerca de 82% das emissões de metano da fermentação entérica.

• Tendência de redução das emissões de óxido nitroso a partir de 2014, salientando-se a

aplicação de fertilizantes sintéticos na produção de culturas, que representam 29% das

emissões diretas e 36% das emissões indiretas do N2O emitido.

• Em Portugal continental, o setor LULUCF é único setor sequestrador líquido de CO2 o que

traduz a importância da gestão agroflorestal para a neutralidade carbónica.

Diagnóstico situação PT
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A mitigação das alterações climáticas passa por duas grandes áreas:

• pela redução de emissões de GEE.

• aumento da capacidade de sequestro de carbono (gestão do solo e aumento da

biomassa florestal).

PEPAC – Lógica de Intervenção
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Binómio indissociável entre as pastagens e a existência de ruminantes: 

• se há emissões de GEE por essa via, a existência de pastagens sem carga pecuária

constitui um aumento do risco de incêndio, que acarreta um acréscimo

significativo das emissões de GEE.

• Os sistemas pecuários em regime extensivo de pastoreio, que ocupam cerca de

metade da SAU de Portugal continental, constituem aqueles que mais contribuem

para uma gestão ativa do território rural com maiores riscos de abandono

• Contributo indispensável para a proteção contra a erosão do solo e para a

capacidade de armazenamento de CO2 através do aumento do teor em matéria

orgânica do solo.

• Assim, pesando os vários efeitos, considera-se necessário criar incentivos a uma

gestão ativa de pastagens quer com efeitos produtivos quer ambientais e

climáticos

PEPAC – Lógica de Intervenção
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• Mitigar as emissões de Gases com Efeito de Estufa.

• Aumentar a capacidade de armazenagem de carbono atmosférico e melhorar o

teor de matéria orgânica no solo.

• Aumentar o sequestro de carbono no solo, através da racionalização do uso de

fertilizantes e do aumento e melhoria do potencial produtivo da floresta.

• Aumentar a produção de energia renovável pelo setor e sua utilização no

contexto de melhoria da sustentabilidade energética das explorações agrícolas,

florestais e da agroindústria.

PEPAC - Necessidades principais
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• Ecorregimes promotores de práticas adicionais à condicionalidade para a

generalidade dos sistemas produtivos:

• Aumento da digestibilidade nos ruminantes, gestão de efluentes,

redução das fertilizações, substituição da fertilização inorgânica por

orgânica, redução dos incêndios rurais

• Intervenções mediadas agroambientais

• Intervenções programas sectoriais

• Investimento (desempenho ambiental) – ex Incentivo à utilização de energias

renováveis e ao aumento da eficiência energética, designadamente associada à

rega.

PEPAC – Redução emissões - Intervenções
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Principais Intervenções com foco no baixo carbono

• Agricultura biológica (Conversão e Manutenção) – regime certificação

• Produção Integrada (PRODI) - Culturas Agrícolas – regime certificação

• Gestão do solo - Maneio da pastagem permanente

• Gestão do solo: Promoção da Fertilização Orgânica

• Sementeira direta

• Enrelvamento de culturas permanentes

• Pastagens Biodiversas

• Investimento Agrícola para Melhoria do Desempenho Ambiental

• Silvicultura Sustentável

• Montado – intervenção por resultados

• Conhecimento Agroclimático
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Gestão do solo - Promoção da Fertilização Orgânica - Substituição da fertilização inorgânica pela

orgânica através da valorização agrícola de efluentes pecuários; Objetivo: melhorar teor MO e

redução N2O e NH3, e melhorar capacidade retenção de água; Fertilização orgânica mínima de 25%

da fertilização total (expresso N total) – Majoração para nível de 50%;

Gestão do solo – Maneio da pastagem permanente – Plano de gestão do pastoreio e de fertilização

(análises do ph e teor de matéria orgânica do solo, identificação de necessidades de calagem e

correções do maneio do efetivo pecuário)

Agricultura biológica (Conversão e Manutenção)

Ecorregimes

PRODI – Culturas agrícolas - Novo modelo de Produção integrada associado a novo normativo de

PRODI; Articulação com Eco regime Gestão das pastagens permanentes. Regras mais restritivas para

práticas de Conservação e gestão do solo (exº obrigatória a correção de solos pobres em teor de

matéria orgânica ou com baixa permeabilidade).
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Compromissos agroambientais e clima

Conservação do solo – Enrelvamento de culturas permanentes

• Compromisso 5 anos; Continuidade medida 7.4.2 Conservação do solo - Enrelvamento da

entrelinha de culturas permanentes; Inclusão de novo apoio para manutenção de vegetação

natural/espontânea, além do apoio à manutenção de vegetação instalada/semeada.

Conservação do solo - Sementeira Direta

• Compromisso 5 anos; Continuidade operação 7.4.1 Conservação do solo – maior exigência não

apoio à mobilização na linha.

Conservação do solo - Pastagens Biodiversas - Compromisso 5 anos; Pastagem permanente

biodiversa semeada ou natural; Plano de gestão do pastoreio e de fertilização recorrendo a serviço

de aconselhamento agrícola, com resultados das análises de solos; meios de controlo de vegetação

arbustiva; aplicação de fertilizantes; ressementeira com recurso a sementeira direta.

Gestão do montado por resultados – A intervenção tem como objetivo apoiar agricultores que
realizam uma gestão ambientalmente sustentável dos sistemas agro-silvo-pastoris em montado de
sobro e azinho ou carvalho negral, numa abordagem orientada para resultados dando flexibilidade
ao agricultor nas opções de gestão que toma, remunerando a obtenção de resultados mensuráveis.
9 Indicadores monitorizados designadamente 4 relacionados com o solo saudável e funcional e 3
relacionados com a pastagem mediterrânica biodiversa.
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Investimento na Bioeconomia para Melhoria do Desempenho Ambiental – investimentos em ativos físicos,

tangíveis e intangíveis (e.g. estudos, avaliações, atividades preparatórias, construções, equipamentos e respetivas

adaptações e formação especializada);

• Investimento relacionado com o clima e energia: Aumentar a produção de energia renovável, nomeadamente
investimentos em produção de energia renovável para autoconsumo; Melhorar a eficiência energética,
nomeadamente através de equipamento associado à melhoria da eficiência energética.

• Investimento com economia circular: Eficiência no uso da água e poupança de água potencial, nomeadamente
através de equipamentos; Potenciar a utilização da biomassa natural, lamas, estrumes, e de subprodutos
nomeadamente através de investimentos em estruturas e equipamentos que potenciem a valorização de
lamas, estrumes, e de subprodutos.

Investimento nas explorações agrícolas e bioeconomia de base agrícola e florestal

Investimento agrícola para Melhoria do Desempenho Ambiental – Investimentos em ativos físicos, tangíveis

e intangíveis, necessários à atividade agrícola (e.g. estudos, avaliações, atividades preparatórias, construções,

equipamentos e respetivas adaptações e formação especializada); áreas de investimento: Investimento

relacionado com o clima e energia: Promover a valorização agrícola na gestão dos efluentes pecuários; Aumentar

a capacidade de armazenagem de carbono atmosférico; Aumentar a produção de energia renovável; Melhorar a

eficiência energética das explorações agrícolas. Investimento relacionado com a preservação dos recursos

naturais: Reduzir o risco de degradação e erosão do solo; Reduzir as emissões de amoníaco (NH3). Potenciar a

utilização da biomassa natural, lamas, estrumes, e de subprodutos.

Silvicultura Sustentável – Investimentos em ações de fomento florestal designadamente na

instalação de sistemas agroflorestais; prevenção da floresta contra agentes bióticos (pragas e

doenças) e abióticos (prevenção de incêndios rurais) ; promoção dos serviços de ecossistema e

melhoria do valor económico das florestas.
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Intervenções transversais

Conhecimento agroambiental e climático – Objetivo de criar conhecimento estruturado e

sistematizado para melhorar o desempenho ambiental das explorações através de um apoio a

explorações agrícolas que recebam apoios ao abrigo do Sistema Integrado de gestão e controlo

(SIGC); o apoio assume a modalidade de custos simplificados, sendo determinado em função do

montante anual médio nacional do apoio ao rendimento de base.

Grupos Operacionais para a inovação –Tem como objetivo promover o funcionamento de Grupos

Operacionais que desenvolvam, em cooperação, um plano de ação para realizar projetos de inovação

que respondam a problemas concretos ou oportunidades que se colocam à produção e que

contribuam para atingir os objetivos específicos do PEPAC, nos domínios temáticos previstos para a

intervenção tendo em vista a produtividade e sustentabilidade agrícolas.
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• 10,3% das CN e 33,3% da SAU abrangidas por compromissos apoiados para reduzir as emissões, ou para

manter ou melhorar o armazenamento de carbono.

• 321 mil ha de área apoiada para fins de florestação, agrossilvicultura e restauro

• 22 MW de capacidade instalada para produção de energia renovável

• 19,2% da SAU abrangida pelo apoio ao modo de produção em agricultura biológica

Metas programadas PEPAC Clima (OE4)




