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Pecuária extensiva



Que definição? pastoreio no processo produtivo, 

encabeçamento inferior a 1,4 CN/ha, 

podendo atingir 2,8 CN/ha, se 

pastoreio assegurar 2/3 das 

necessidades

Legislação (N)REAP  (PT)

aprovecha recursos naturales, con baja 

utilización de insumos externos y 

principalmente mediante pastoreo, 

con empleo de especies y razas de 

ganado adaptadas al territorio, 

ajustándose a su disponibilidad 

espacial y temporal

Informe MAPAMA 
Ganaderia Exstensiva (ES)

baixo encabeçamento, 

prioridade a pastagens, 

poucos fatores de produção, 

baixa produtividade individual 

por animal ou superfície

Dictionnaire
d’agroécologie (FR)

elevado aproveitamento 

recursos naturais,  pastoreio, 

baixo nível de consumos 

externos, sustentabilidade 

ambiental, social e económica 

muito favoráveis contra 

alterações climáticas

Relatório CESE benefícios 
contexto Green Deal (UE)
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Ruminantes e 
Pastagem

Binómio 
indissociável

A pecuária extensiva e as 
alterações climáticas 01

reúnem formas de agricultura cujas práticas têm o

objetivo de favorecer a biodiversidade num contexto

alargado, que vai para além da proteção das espécies:

Gestão adequada de recursos, forte diversidade de

coberto vegetal e cobertura parcialmente natural ou

‘seminatural’

Sistemas de alto valor natural02
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a primeira faz parte da solução dos problemas

causados pelas alterações climáticas, a segunda afeta

e ameaça a viabilidade do modelo de produção,

caracterizado precisamente pela sua sustentabilidade

e a sua capacidade de adaptação e mitigação das

alterações climáticas.



Funções e 
vantagens

raças autóctones rústicas tiram o máximo partido 

dos recursos naturais em zonas marginais ou 

difíceis de cultivar

alimentos saudáveis e de qualidade

ambiente e clima

preservação da paisagem, emprego nas zonas rurais, 

promoção cultural e turismo rural

gestão de território
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Biodiversidade e bem-estar animal, sequestro de 

carbono, prevenção de incêndios florestais e de 

erosão do solo



Desafios e 
fragilidades

aumentos dos custos de produção superiores aos 

proveitos resultantes do mercado, peso relevante 

de instrumentos de apoio no rendimento

baixa rentabilidade das explorações

manutenção dos sistemas produtivos associada a 

melhorias no maneio alimentar, reprodutivo e 

sanitário 

ganhos de eficiência

avaliação adequada do sistema de produção, para 

evitar padrões generalizados, por ex. ‘grass-fed’, sem 

adesão à realidade do sul da UE 

demonstração e comunicação
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Carne e sustentabilidade



Carne e 
sustentabilidade

Debate 
polarizado

Redução do consumo de carne, em particular de 

bovino, como símbolo de ativismo climático 

Pressão mediática e social

Utilização sustentável de recursos genéticos 

autóctones, valorização cultural

Produção de qualidade

Proteínas animais têm influência positiva na nutrição 

humana, e são objeto de procura gastronómica

Valor nutricional e satisfação
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Fatores de
incerteza

Debate
polarizado
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• 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

(emissões; poluição; deflorestação; saúde; condições trabalho na cadeia

de valor; deflorestação, ética animal).

• Foco mais dirigido à produção de carne de bovino por ser o maior

utilizador de terra e com produção de emissões superior aos

monogástricos (suínos e aves) por unidade de produto final.

• 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).



Carne e 
sustentabilidade

Debate 
concertado
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Dez projetos europeus de Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia, ligados à adaptação às 
alterações climáticas e à proteção da biodiversidade.

Iniciativa integrada na celebração dos 30 anos do programa LIFE da União Europeia



Consumo
de carne de bovino

Dicotomia ou 
complementaridade?
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• 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 
provavelmente cancerígena para humanos

• 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



Agricultura na Política Europeia para o Clima 



Agricultura na Política 
Europeia para o Clima
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• 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.

• Pacote legislativo “Fit for 55“ aumenta o nível de ambição da UE com objetivo 

de reduzir, até 2030, as emissões líquidas em pelo menos 55% em relação a 

1990, e a sua comunicação sobre ciclos de carbono sustentável, para dar aos 

agricultores e silvicultores um incentivo para adoção de soluções sustentáveis 

de sequestro de carbono.

• O sector florestal 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.



Agricultura na Política 
Europeia para o Clima

Agricultura de baixo 
Carbono

Lista de práticas 
agrícolas e florestais

a partir de doc. Pres. FR UE fev 2022
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modificação da alimentação dos ruminantes, cobertura de fossas, etc.

gestão do gado e efluentes

permite redução das emissões de óxido nitroso através da otimização da 

fertilização com azoto, introdução de plantas leguminosas em rotação, 

seleção varietal, etc.

gestão das terras cultivadas 

de prados permanentes e zonas húmidas, a utilização de culturas 

intermédias, rotações longas, prados 

preservação dos sistemas agroflorestais

melhoria da resiliência da replantação florestal e, quando necessário, a sua 

renovação, bem como a melhoria da gestão florestal

florestação de terras

a partir do desenvolvimento da metanização, das energias renováveis e dos 

biocombustíveis, bem como da utilização de materiais e fibras de madeira

energia descarbonizada e bioeconomia



Nem todas as formas
de produzir carne são 

iguais nos seus 
impactos sobre o 

ambiente

Que resposta à
política climática?
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Empresas e setores face aos custos de descarbonização
Green Vortex*

“Ganhadoras” Novos produtos e novas 

tecnologias limpas

Energias renováveis

(carne laboratório 

“planted-based”?)

(carne aves?)

“Perdedoras” Incapacidade de 

transformação tecnológica

Carvão, Petrolíferas 

tradicionais

(carne bovino?)

“Gestoras de 

recursos”

Menor utilização de energia 

e matérias-primas -

aumentando a eficiência

Tecnológicas, vestuário, 

retalho…

(carne aves? carne suíno? 

carne bovino?)

“Convertíveis” Falsas perdedoras. 

Investimento na 

reestruturação do modelo 

negócio

Automóvel, petrolíferas

(carne bovino?)

* 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)



Plano Estratégico da PAC



Diagnóstico situação PT
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agricultura portuguesa responsável por quase 10% dos GEE nacionais (2017).

setor agricultura com tendência de redução das emissões no período (-3,6% 

entre 1990 e 2017).

fontes de emissão com maior peso para o total das emissões GEE pela 

Agricultura (s/LULUCF): 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.

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

o que traduz a importância da gestão agroflorestal para a neutralidade 

carbónica.

mitigação das alterações climáticas passa por duas grandes áreas:

redução de emissões de GEE

aumento da capacidade de sequestro de carbono

(gestão do solo e aumento da biomassa florestal)

Lógica de intervenção



Saldo positivo

Ruminantes e Pastagem - Binómio indissociável
justifica a necessidade de incentivos a uma gestão ativa de pastagens com 
efeitos produtivos, ambientais e climáticos

proteção contra a erosão do

solo e para a capacidade de

armazenamento de CO2

através do aumento do teor

em matéria orgânica do solo.

Gestão do solo

sistemas pecuários em

regime extensivo de

pastoreio contribuem para

uma gestão ativa do

território rural com maiores

riscos de abandono

Gestão ativa do 
território

emissões da atividade

pecuária, mas pastagens sem

carga animal constituem

aumento do risco de

incêndio, e acréscimo

significativo de emissões GEE
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PEPAC
intervenções mais 

focadas para 
pecuária

ecorregimes - aumento da digestibilidade nos

ruminantes, gestão de efluentes, redução das

fertilizações, substituição da fertilização inorgânica

por orgânica, redução dos incêndios rurais

medidas agroambientais – pastagens biodiversas

investimento - melhoria desempenho ambiental

redução de emissões01

apoio associado para reduzir risco de abandono de

atividade – vacas aleitantes, ovelha e cabra, vaca

leiteira, cereais

rendimento das explorações02
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Estratégia do prado ao prato



Estratégia
do Prado ao Prato

transição para um sistema alimentar justo,
saudável e respeitador do ambiente

Primeira abordagem holística na UE, com
medidas e metas para todas as fases da
cadeia de valor

Parte do Pacto Ecológico (Green Deal) –
roadmap UE para neutralidade climática em
2050
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https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en



Estratégia
do Prado ao Prato

seis objetivos principais:

1) produção alimentar sustentável

2) abastecimento alimentar das populações

3) sustentabilidade de todas as fases da cadeia de valor,

para além da produção

4) consumo alimentar sustentável e facilitar a mudança

para regimes alimentares saudáveis e sustentáveis

5) reduzir as perdas e o desperdício alimentar

6) combater a fraude 22
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en



Estratégia
do Prado ao Prato

quatro metas concretas:

Reduzir a utilização global e o risco dos pesticidas químicos em 50 % e

a utilização dos pesticidas mais perigosos em 50 % até 2030

Reduzir a perda de nutrientes em pelo menos 50 %, sem deterioração

da fertilidade do solo, permitindo reduzir a utilização de fertilizantes

em pelo menos 20 % até 2030

Reduzir em 50 %, até 2030, as vendas globais na UE de agentes

antimicrobianos para animais de criação e de aquicultura

Converter pelo menos 25 % das terras agrícolas da UE em agricultura

biológica até 2030 e aumentar significativamente a aquicultura

biológica
23

https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en



Estratégia
do Prado ao Prato

Plano de ação com 27 iniciativas

destaque para possíveis impactos:

1. Quadro legislativo sistemas alimentares sustentáveis

definições, princípios gerais e requisitos 

21. Indicação de origem

indicações obrigatórias sobre o local do ‘prado’

23. Quadro para a rotulagem dos alimentos sustentáveis

harmonização dos aspetos nutricionais, climáticos, 

ambientais e sociais dos produtos alimentares

24. Programa de promoção da UE

apoiar métodos de produção animal mais sustentáveis e 

mais eficientes em termos de emissões de carbono 24
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en



Conclusões



Definir

Definição do sistema de pecuária extensiva e a sua 

caracterização técnica e científica, para permitir a 

integração harmonizada no modelo de políticas 

públicas de agricultura de baixo carbono e 

estratégias de sustentabilidade dos sistemas 

alimentares.

Ter em consideração as diferenças de sistemas, 

condições edafoclimáticas e pontos de partida 

ambientais é essencial para a aplicação eficaz em 

todo o território UE e também para aspetos 

comerciais com países terceiros.
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Melhorar

Os sistemas de pecuária extensiva têm 

necessidade de melhoria da eficiência das 

explorações ao nível do planeamento económico, 

capacidade forrageira, maneio alimentar, 

reprodutor e sanitário e adequação da produção 

ao mercado.

Investigação orientada para estas necessidades 

existe e está a desenvolver bons resultados, deve 

chegar aos agricultores através de ferramentas 

aplicáveis e acompanhamento técnico.
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Medir e certificar
A avaliação ambiental deste sector é complexa porque 

a pecuária e a produção de carne é uma atividade 

fortemente ancorada no seu ecossistema, com muitas 

interações que podem ser negativas ou positivas.

A quantificação não é fácil, mas as metodologias de 

avaliação estão a evoluir.

Uma abordagem equilibrada deve combinar vários 

métodos e critérios, quer para a orientação das 

políticas públicas, quer para os instrumentos de gestão 

das explorações pecuárias, e basear-se na 

quantificação certificada dos benefícios obtidos.
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Comunicar

A preservação de sistemas de produção 

extensivos na Europa depende da garantia de 

preços justos para os produtores e de um 

reconhecimento pelas instituições e pela 

sociedade civil.

Campanhas de comunicação que sublinhem 

todas as vantagens da pecuária extensiva, 

bem como a rotulagem específica destes 

produtos alimentares para promover a sua 

sustentabilidade junto dos consumidores.
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