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A Comissão de Pecuária Orgânica da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária é 

composta por veterinários que trabalham com produção orgânica animal, nos diversos Estados 

e regiões brasileiras. 

Trabalha em pró da divulgação e fomento da produção orgânica junto a consumidores, 

acadêmicos de universidades brasileiras e profissionais do setor agropecuário, através da 

promoção de cursos de treinamento e módulos de palestras sobre produção orgânica em 

Congressos anuais, promoção de premiação de pesquisas científicas voltadas para produção 

orgânica e bem-estar animal, bem como mobilização junto à instâncias políticas (Ministério da 

Educação e Conselho Federal de Veterinária) defendendo a inclusão da pecuária orgânica nos 

curriculos das faculdades de medicina veterinárias brasileiras. 

 

 Considerando a confluência de propósitos das normas de produção orgânica , que 

contemplam as cinco liberdades, visando o bem-estar animal e os Princípios Gerais da OIE para 

o Bem-estar dos animais em sistemas de produção agropecuária, versão 2014, os profissionais 

reunidos nesta Comissão, entendem que: 

 

1. Todos os investimentos e projetos que envolvam o uso de animais devem seguir as 

normas básicas de bem-estar animal; 

 

2. O termo "bem-estar animal" deve ser mencionado explicitamente no texto da Política 

de Salvaguardas; 

 

3.  As Cinco Liberdades para o bem-estar de animais de produção deve ser mencionado 

explicitamente no texto da Política de Salvaguardas. 

 

Pautados ainda na experiência do desenvolvimento da produção orgânica mundial e 

brasileira (em média 20% nos últimos 6 anos), salientamos a importância, para os pequenos 

agricultores da viabilização, através de linhas de crédito e fomento, de produtos com  valor 

agregado, como é o caso dos produtos orgânicos e os produzidos dentro de normas de bem-

estar animal, cuja demanda vem crescendo mundialmente.  

 
 
Brasilia, 15 de março de 2016. 
 

 

 
 
 

 


