
 
 

 

Lisboa, 10 de dezembro de 2020 

 

 

 

Ex.ma Sr.ª Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes 

Ex.mo Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes,  

 

 

Enquanto representantes da Iniciativa de Cidadania Europeia Salvar as Abelhas e os Agricultores1 dirigimo-

nos a V. Ex.as nesta carta aberta. A biodiversidade está em declínio em Portugal, tal como na Europa e em 

todo o mundo. As abelhas e outros insetos polinizadores presentes em ecossistemas agrícolas encontram-

se especialmente em risco, e o Tribunal de Contas Europeu e a Comissão Europeia identificaram a utilização 

de pesticidas químicos na agricultura como um dos principais motores deste declínio2 3. 

 

A Diretiva da União Europeia (UE) sobre o uso sustentável de pesticidas, adotada em 2009, deveria ter 

contribuído para conter os impactos negativos dos pesticidas no meio ambiente e na saúde humana e 

reduzir a dependência da agricultura dos pesticidas químicos. No entanto, como uma auditoria do Tribunal 

de Contas Europeu confirmou, a implementação desta diretiva é inadequada em muitos Estados-Membros, 

incluindo, infelizmente, Portugal, onde faltam objetivos e medidas concretas aos programas de 

implementação "Planos de Ação Nacionais". 

 

A Comissão Europeia já reagiu a estas falhas com as estratégias da Biodiversidade4 e do Prado ao Prato5, 

estabelecendo uma meta de redução de 50% no uso de pesticidas químicos na UE até 2030. Como 

representantes da Iniciativa de Cidadania Europeia Salvar as Abelhas e os Agricultores, defensores de uma 

agricultura sustentável, vemos esta meta de redução de 50% como um passo importante em direção a uma 

agricultura sem pesticidas químicos. 

 

Nos últimos anos, a ciência mostrou evidências de como precisamos superar a nossa dependência de 

pesticidas químicos e restaurar a biodiversidade se quisermos continuar a alimentar a população da Europa 

no futuro. Contudo, para atingir este importante objetivo, é necessária uma ação decisiva e um apoio 

específico para que os agricultores convertam os seus métodos de cultivo em todos os Estados-Membros. 

 

                                                           
1 https://www.savebeesandfarmers.eu/eng/ 
2https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS2007_09/INSR_Pollinators_EN.pdf 
3 Implementation Report on the Sustainable Use of Pesticides Directive 
4 https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en 
5 https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm 



Desta forma, vimos pela presente carta indagar junto de V. Ex.as Senhora Ministra Maria do Céu Antunes e 

Senhor Ministro João Pedro Matos Fernandes, responsáveis pela segurança alimentar e proteção da 

biodiversidade em Portugal, que medidas concretas estão a ser planeadas, desenvolvidas ou 

implementadas pelos Ministérios da Agricultura e do Ambiente e Transição Energética, para atingir a 

redução necessária para metade do uso de pesticidas até 2030. 

 

Na esperança de uma resposta vossa, continuamos à vossa disposição. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

As organizações abaixo assinadas, por ordem alfabética: 

 

Apis Domus, Andreia Albernaz Valente (Coordenadora) 

Liga para a Protecção da Natureza, Jorge Palmeirim (Presidente da Direção Nacional) 

O Mundo das Abelhas, André Gonçalo (Presidente) 

Plataforma Transgénicos Fora, Graça Passos (Coordenação) 

Sociedade Portuguesa de Entomologia, Carla Rego (Vice-presidente) 

ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, Francisco Ferreira (Presidente da Direção) 
 
 

 


