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Os auditores da UE vão examinar o sistema de 
controlo dos produtos alimentares biológicos 
O Tribunal de Contas Europeu (TCE) está a realizar uma auditoria aos controlos dos produtos alimentares 
biológicos na UE. Os auditores irão examinar o sistema de controlo aplicável à produção, transformação, 
distribuição e importação de produtos biológicos. Procurarão determinar se os consumidores podem 
agora estar mais confiantes de que os produtos são verdadeiramente biológicos do que à data da última 
auditoria do TCE a este setor, realizada em 2012. Os auditores publicaram igualmente um documento 
informativo sobre o sistema de controlo dos produtos alimentares biológicos da UE para os interessados 
neste tema.  

A produção biológica é uma forma de produção de géneros alimentícios e outros produtos que respeita os 
ciclos de vida naturais. O caráter biológico dos produtos é verificado com base num sistema de certificação 
definido na legislação da UE e supervisionado pela Comissão Europeia. O sistema é aplicado pelos 
Estados-Membros e as inspeções são realizadas por organismos públicos e privados.  

As vendas a retalho no mercado de produtos biológicos da UE cresceram 54% entre 2010 e 2015. A 
superfície total dedicada aos produtos biológicos na UE aumentou 21% durante o mesmo período, tendo 
as importações desses produtos crescido 32% entre 2012 e 2015. Embora o preço dos produtos biológicos 
seja mais elevado do que o dos produtos fabricados de forma convencional, o mercado tem dificuldades 
em dar resposta à procura e o valor que os consumidores estão dispostos a pagar pode incentivar vendas 
fraudulentas de produtos biológicos.  

"O desafio que se coloca ao setor dos produtos biológicos é garantir um crescimento contínuo da oferta e 
da procura, mantendo simultaneamente a confiança dos consumidores", afirmou Nikolaos Milionis, o 
Membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pela auditoria. 

No âmbito da Política Agrícola Comum, os agricultores com produção biológica certificada recebem um 
pagamento por ecologização. Podem igualmente receber apoio do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural pela conversão em práticas de agricultura biológica e pela manutenção das 
mesmas. A contribuição total deste Fundo para os pagamentos relativos à agricultura biológica no período 
de 2014-2020 ascende a 6,5 mil milhões de euros. 

A publicação do relatório de auditoria está prevista para o início de 2019. Este relatório fará parte de uma 
série de relatórios do TCE sobre vários aspetos da cadeia alimentar, em que se incluem o Desperdício 
Alimentar (publicado em janeiro de 2017), o Bem-Estar dos Animais (em curso) e a Segurança Alimentar 
(em curso). 
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Nota aos diretores das publicações 

O Regulamento nº 834/2007 da UE estabelece as bases para o desenvolvimento sustentável da produção 
biológica e, simultaneamente, assegura o funcionamento eficaz do mercado interno, garante uma 
concorrência leal, acautela a confiança dos consumidores e protege os seus interesses. Os agricultores e 
outros operadores podem obter fundos da UE para a produção de géneros alimentícios biológicos no 
âmbito dos Pilares 1 e 2 da Política Agrícola Comum. 

O mais recente relatório dos auditores da UE sobre este assunto foi o Relatório Especial nº 9/2012, 
intitulado "Auditoria do sistema de controlo aplicável à produção, transformação, distribuição e 
importação de produtos biológicos". 
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