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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

Na perspectiva do novo ‘Green Deal’ (Pacto Ecológico Europeu) e da estratégia 

‘Farm to Fork’, a utilização de fertilizantes minerais de síntese deverá reduzir-se 

pelo menos em 20% até 2030 na UE. No entanto, de acordo com o Instituto 

Nacional de Estatística, a utilização de fertilizantes de síntese (azotados e 

fosfatados) em Portugal reduziu-se nos últimos 20 anos a uma taxa 3,6 vezes 

superior à registada na UEi, estabilizando-se durante os últimos 5 anos o padrão 

de consumo nacional. Portugal apresenta actualmente o menor consumo de 

fertilizantes de síntese por hectare de superfície agrícola utilizada (SAU) da UE27, 

correspondendo a menos de 50% do valor médio registado para o mesmo 

conjunto de Estados-Membrosii. Neste sentido, o mercado de fertilizantes em 

Portugal, no âmbito das novas estratégias europeias, poderá evoluir de forma 

diferente com respeito ao que se prevê a nível europeu, pelo que existe a 

necessidade de se projetar a sua evolução durante os próximos 10 anos. 

De acordo com as metas apresentadas pela Comissão Europeia1, identifica-se a 

possibilidade de ocorrerem impactos diretos e indiretos sobre o mercado de 

fertilizantes em Portugal. Impactos que sejam consequência da pressão crescente 

sobre a produção e comercialização de fertilizantes minerais de síntese na UE (nova 

regulamentação e condicionantes na avaliação da conformidade de produtos 

fertilizantes UE) ou que resultem da conversão de áreas agrícolas para o modo de 

produção biológico de acordo com o que se projeta para a próxima década (i.e., a 

área agrícola em modo de produção biológico na UE deverá aumentar durante os 

próximos 10 anos até 25% de SAU). De acordo com as previsões apresentadas 

inicialmente pela USDA-ERSiii, e posteriormente confirmadas pela Comissão 

Europeiaivv, projeta-se uma redução da produção agrícola que oscilará entre -12 e 

-15% em volume de produto2, o que poderá afetar os níveis de procura de 

                                                      
1 De acordo com o novo Pacto Ecológico Europeu, a Comissão Europeia pretende reduzir até 2030 o uso de fertilizantes 

e pesticidas na agricultura. Nesse âmbito a Comissão Europeia apresentou a estratégia "farm to fork” que propõe as 

seguintes metas: 1) a conversão de 25% da superfície agrícola utilizada (SAU) para modo de produção biológico (MPB); 

2) uma redução de 50% no uso de pesticidas; 3) uma redução de 20% no uso de fertilizantes; 4) uma redução de 50% 

nas perdas de nutrientes; +INFO em: https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en 

2 Outro estudo de referência, que avaliou o impacto da estratégia “farm to fork” sobre os rendimentos de diversas 

culturas europeias de interesse (trigo, milho, tomate, vinha, olival e citrinos), foi apresentado pela Universidade de 

Wageningen: https://www.wur.nl/en/news-wur/Show/Green-Deal-probably-leads-to-lower-agricultural-yields.htm 
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nutrientes, a rentabilidade das explorações e a capacidade aquisitiva dos 

agricultores. No entanto, as consequências que se prevêem terão certamente 

impactos diferentes entre distintos Estados-Membros e é imperativo compreender 

de que forma evoluirá o caso português, tanto a nível da produção agrícola como 

do consumo de fertilizantes. 

Neste contexto, a Associação Nacional de Produtores e Importadores de 

Fertilizantes em Portugal (ANPIFERT), cujo principal objetivo se centra na 

valorização da produção e comercialização de fertilizantes em Portugal, identificou 

a necessidade de se desenvolver um estudo que procure responder às seguintes 

questões: 

1. As estratégias apresentadas pela UE estabelecem como objetivo o aumento 

da área certificada em modo de produção biológico (MPB) até 25% na UE; 

qual a área agrícola em MPB actualmente na UE? Que diferenças existem entre 

os diferentes Estados-Membros? Qual o padrão de evolução observado em 

Portugal? 

2. Quais são as principais fileiras/culturas agrícolas que se encontram 

certificadas em MPB em Portugal? Estas culturas serão classificadas como 

culturas tipo-1. 

3. Quais são as principais fileiras/culturas agrícolas em Portugal com respeito 

à procura de fertilizantes minerais de síntese? Estas culturas serão classificadas 

como culturas tipo-2. 

4. Padrões de evolução de SAU para cada uma das culturas tipo selecionadas 

e previsões de consumo de fertilizantes para cada tipologia: 

4.1) Culturas tipo-1 (culturas que apresentam em Portugal uma forte 

expansão da área em MPB); 

4.2) Culturas tipo-2 (culturas com maior consumo de fertilizantes 

minerais de síntese em Portugal); 

5. Que impacto se espera sobre a produtividade das culturas tipo-1.  

6. Evolução das necessidades médias de fertilizante (por unidade de área) das 

culturas tipo-1; O que se tem observado durante os últimos anos e o que 

podemos prever para a próxima década? 
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7. Que % da área total nacional das culturas tipo-2 encontra-se em MPB? O 

que se poderá prever para os próximos 10 anos com respeito ao modo de 

produção das culturas tipo-2? 

8. Que impacto se espera sobre a produtividade das culturas tipo-2 se 

convertidas para MPB? Qual seria o impacto sobre as necessidades brutas de 

fertilizante das culturas tipo-2 nesse cenário? 

2. METODOLOGIA  

A metodologia proposta tem como base três componentes principais: 

1) Consulta bibliográfica e consulta de material informativo disponibilizado 

pela Comissão Europeia, INE, IFAP, GPP (i.e., evolução das áreas em MPB na 

Europa e a nível nacional, por cultura e por região). Identificação das duas 

tipologias de fileiras/culturas agrícolas de interesse: 

1.1) Culturas tipo-1, considerando as áreas em MPB; 

1.2) Culturas tipo-2, considerando a % que ocupam actualmente no 

mercado nacional e com base nos requerimentos médios nutritivos das 

culturas, função da produtividade média e da área total a nível nacional; 

2) Previsão das necessidades de fertilizantes nas culturas: 

2.1) Identificação dos pressupostos para estabelecimento de cenários, de 

forma a garantir o cumprimento a nível nacional das determinações do ‘farm 

to fork’; 

2.2) Cenários de evolução das áreas (culturas tipo-1 e tipo-2) durante os 

próximos 10 anos; 

2.3) Evolução das produtividades esperadas (culturas tipo-1 e tipo-2) 

durante os próximos 10 anos; 

2.4) Evolução das necessidades de nutrientes com base nos requerimentos 

médios nutritivos das culturas tipo-1 e tipo-2, através do método de cálculo 

do balanço de nutrientes e tendo em consideração a evolução das áreas e 

da produtividade alcançável em MPB; 
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2.5) Resultados agregados para as principais regiões de interesse e para 

cada uma das culturas tipo-1 e tipo-2 selecionadas; 

3) Impacto económico nas explorações agrícolas: análise dos impactos 

económicos estimados para as culturas em estudo para cada um dos cenários 

e análise da manutenção da viabilidade económica das explorações de cada 

uma das culturas. 

Os resultados são agregados a nível nacional e por região agrícola (i.e., Entre Douro 

e Minho, Trás-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, 

Algarve, Açores), dependendo do nível de importância que cada fileira/cultura 

selecionada apresente em cada região. Com respeito à análise de nutrientes, este 

estudo incide sobre o caso particular do azoto (N), devido ao volume 

comercializado na UE27 e às implicações ambientais que se discutem a nível 

europeu, relativamente à sua síntese durante o processo industrial e à sua 

mobilidade no solo após a sua aplicação. 

2.1 SELEÇÃO DE CASOS DE ESTUDO PARA O CONTEXTO NACIONAL 

As diversas culturas/fileiras de interesse foram identificadas de acordo com a 

percentagem ocupada de SAU a nível nacional e regional. A seleção das distintas 

tipologias de interesse procurou representar todas as regiões agrícolas 

portuguesas que apresentam importância no contexto do mercado de fertilizantes 

nacional (Tabela 1). A Região Autónoma da Madeira não foi considerada pois 

apresenta um nível de consumo de fertilizantes inferior a 1% do valor total nacional.  

A informação de base foi obtida através do INE: os valores correspondentes às 

áreas ocupadas em Portugal (Tabela 2) foram obtidos através dos dados 

apresentados pelo Recenseamento Agrícola 2019 (INE-RA2019vi). Para os casos das 

culturas anuais (tomate para indústria, milho, arroz, trigo, aveia, cevada, batata e 

couve) e das culturas em forte expansão (amendoal) os valores foram atualizados 

com dados de 2020 obtidos a partir do portal do INE.  

As áreas MPB foram obtidas com base no documento de síntese das candidaturas 

ao Pedido Único (PU), correspondentes ao ano de 2021. O documento de síntese 

das candidaturas ao PU integra informação disponibilizada pelo Instituto de 

Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAPvii) e apresenta os valores 
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correspondentes às áreas MPB, por cultura e por zona territorial, segundo as 

mesmas zonas (DRAP) que se apresentam na Tabela 1.  

Tabela 1. Regiões agrícolas de interesse de acordo com os consumos médios de fertilizantes em Portugal. As 

distintas zonas correspondem às zonas de intervenção das respectivas Direções Regionais de Agricultura e 

Pescas (DRAP): Norte (N), Centro (C), Lisboa e Vale do Tejo (LVT), Alentejo (AL) e Algarve (AG). Para o caso da 

Região dos Açores (Direção Regional do Desenvolvimento Agrário dos Açores) a zona é identificada com a 

letra “A”. Os dados de SAU foram obtidos através do RA2019 (INE) e os dados de consumo foram obtidos a 

partir dos relatórios trimestrais de vendas de fertilizantes no mercado nacional (fonte: AGROGES, ANPIFERT). 

ZONA 

(DRAP) 

Região (>3% consumo 

fertilizantes) 

SAU [ha] % Consumo de 

fertilizantes 

- Portugal 3.963.944 100% 100% 

N EDM (Entre Douro e Minho) 212.639 5% 4% 

N TM (Trás-os-Montes) 450.701 11% 5% 

C BL (Beira Litoral) 129.847 3% 5% 

C BI (Beira Interior) 391.753 10% 3% 

LVT RO (Ribatejo e Oeste) 409.094 10% 23% 

AL ALE (Alentejo) 2.144.06 54% 44% 

AG ALG (Algarve) 100.604 3% 4% 

A AÇO (Açores) 120.632 3% 11% 

 

A nível nacional, foram identificadas 19 potenciais culturas de interesse (Tabela 2): 

quatro culturas correspondem à primeira tipologia e as restantes 15 correspondem 

à segunda tipologia. De acordo com a % ocupada de SAU total nacional, e 

considerando a importância de cada cultura no que se refere à área certificada 

como MPB, as quatro potenciais culturas tipo-1 são as seguintes: pastagens, 

culturas forrageiras, olival tradicional ou de baixa-densidade (TBD) e pinhal manso 

para produção de pinhão. Por aplicação do mesmo conjunto de critérios e 

considerando a importância de cada cultura no mercado nacional de fertilizantes, 

as potenciais culturas tipo-2 são as seguintes: olival moderno, vinha para produção 

de vinho, tomate indústria, amendoal moderno, citrinos (laranja), milho (de grão e 

forrageiro), arroz, cereais praganosos de outono inverno (trigo, aveia, cevada), 

batata, couve (i.e., couve-brócolo e couve-repolho), pêra-rocha e maçã. 

O ‘olival TBD’ integra o conjunto dos olivais tradicionais, de baixa-densidade e 

semi-intensivos, caracterizados por condições de sequeiro e com densidades 
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inferiores a 300 plantas por ha. O ‘olival moderno’ integra o conjunto dos olivais 

em copa e em sebe, com densidades superiores a 300 plantas por ha e 

maioritariamente em condições de regadio. O ‘amendoal moderno’ integra as 

recentes plantações de amendoal, com densidades superiores a 250 plantas por 

ha, em condições de regadio e localizados maioritariamente na região do Alentejo3.  

Por culturas forrageiras entenda-se uma consociação constituída por cereais 

forrageiros e leguminosas anuais, sendo o caso do milho forrageiro considerado 

por separado. Para o caso da batata, consideram-se apenas as áreas produzidas 

com recurso a regadio. A cultura da couve integra as duas espécies mais 

importantes de Brassicas oleraceas em termos de áreas de produção: a couve-

brócolo e a couve-repolho.  

Com base nas culturas apresentadas na Tabela 2, foram identificadas 152 possíveis 

combinações (cultura × região), a partir das quais foram definidos 31 casos de 

estudo diferentes devido ao seu grau de relevância nacional e regional (Tabela 3).  

O conjunto de culturas pré-selecionadas apresenta um elevado grau de 

representatividade do sector agrícola português pois retrata 92% da SAU total 

nacional.  

  

                                                      
3

 A área total nacional de amendoal moderno, que não se encontra discriminada pelos dados do INE, foi estimada como 

a diferença entre a área de amendoal registada em Portugal em 2020 e em 2014 (valores disponibilizados no portal do 

INE). Este valor foi calculado para o conjunto das três principais regiões agrícolas que apresentam uma notável 

modernização dos sistemas de produção desta cultura (TM, BI, ALE). Os valores de “% MPB cultura por área cultura 

(nacional)”, apresentados na Tabela 2 e correspondentes às culturas do olival moderno e amendoal moderno, foram 

considerados como 1.5%. Este valor foi assumido como igual para ambas culturas, o qual foi obtido por extrapolação 

do que se verifica na região do Alentejo para a cultura da amêndoa. Assumindo, condicionantes comparáveis entre 

ambas culturas com respeito à conversão para MPB, o valor de 1.5% foi considerado para todos os casos regionais de 

olival e amendoal moderno considerados. A área MPB do olival TBD foi estimada como a diferença entre a área MPB de 

olival registada no documento de síntese das candidaturas ao PU e a área MPB assumida para o olival moderno. 
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Tabela 2. Culturas de interesse identificadas. MPB corresponde à área total (ha) de cada cultura, a nível 

nacional, certificada como “modo de produção biológico” (fonte: INE).  

 

 

CULTURAS de interesse 

identificadas 

[1] 

 

[2] [3] [4] [5] [6] 

SAU [ha] 

[1] / SAU 

Nacional 

[%] 

MPB 

[ha] 

[3] / SAU 

Nacional 

[%] 

[3] / MPB 

Nacional 

[%] 

[3] / [1] 

[%] 

TIPO SAU Nacional  3.963.945 100% 237.864 6,0% - - 

1 Pastagens  2.050.448 51,7% 131.526 3,3% 55,3% 6,4% 

1 Culturas Forrageiras  553.619 14,0% 28.987 0,7% 12,2% 5,2% 

1 Olival TBD  284.758 7,2% 19.051 0,5% 8,0% 6,7% 

1 Pinhão  105.903 2,7% 4.178 0,1% 1,8% 3,9% 

2 Olival Moderno 88.198 2,2% 1.355 <0,1% 0,6% 1,5% 

2 Vinha  170.970 4,3% 3.340 0,1% 1,4% 2,0% 

2 Tomate   13.321 0,3% 519 <0,1% 0,2% 3,9% 

2 Amendoal Moderno  27.656 0,7% 425 <0,1% 0,2% 1,5% 

2 Citrinos (laranja) 15.817 0,4% 131 <0,1% 0,1% 0,8% 

2 Milho (grão)  67.258 1,7% 232 <0,1% 0,1% 0,4% 

2 Milho (forrageiro)  46.308 1,2% 211 <0,1% 0,1% 0,5% 

2 Arroz 25.939 0,7% 141 <0,1% 0,1% 0,5% 

2 Trigo 30.140 0,8% 527 <0,1% 0,2% 1,7% 

2 Aveia 37.274 0,9% 1.916 <0,1% 0,8% 5,1% 

2 Cevada 19.021 0,5% 252 <0,1% 0,1% 1,3% 

2 Batata  14.096 0,4% 58 <0,1% <0,1% 0,4% 

2 Couves  7.852 0,2% 12 <0,1% <0,1% 0,2% 

2 Pêra-Rocha 11.329 0,3% 55 <0,1% <0,1% 0,5% 

2 Maçã 14.122 0,4% 152 <0,1% 0,1% 1,1% 

 

Foram selecionados os casos que configuram as seguintes situações: 

 

1) Casos de elevada importância a nível nacional (em função da área ocupada); 

2) Casos de elevada importância a nível regional (em função da área ocupada);  

3) Casos que apresentam uma elevada concentração de uma determinada 

cultura em determinada região; 

4) Casos que integram fileiras cujo consumo/necessidades de fertilizantes seja 

particularmente relevante no contexto do mercado nacional. 

Assim sendo, a seleção dos diversos casos de estudo procurou identificar culturas 

tipo-1 e tipo-2 nas regiões em que se verifica pelo menos uma das seguintes 

condições: 
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• Área da cultura na região é superior a 5% da SAU total nacional; 

• Área da cultura na região é superior a 50% da SAU total regional; 

• Área da cultura na região é superior a 15% da SAU total ocupada pela mesma 

cultura a nível nacional; 

• Cultura integra uma fileira que apresenta necessidades anuais totais de 

fertilizantes superiores a 0.8% do consumo total nacional (i.e., necessidades 

anuais totais >650 ton N).  

Com base nos critérios de seleção anteriormente apresentados, foram definidos 31 

casos de estudo diferentes (Tabela 3). No conjunto de cada fileira, os 31 casos de 

estudo selecionados representam entre 55 e 87% da área total a nível nacional da 

cultura correspondente. Em termos globais, os 31 casos de estudo seleccionados 

representam conjuntamente 71% da SAU total nacional. 

Nos casos de estudo que representam pastagens, foram distinguidas as seguintes 

situações: 

• Pastagens pobres/naturais; 

• Pastagens melhoradas; 

Para efeitos de cálculo, tanto das necessidades totais de N como das unidades 

aplicadas, foi estabelecido o pressuposto de que a necessidade de aplicação de 

nutrientes só se aplica nos casos de pastagens melhoradas. Nesse sentido, foi 

considerada a frequência de pastagens melhoradas dentro de cada região de 

interesse, tendo em conta a distribuição relativa entre as áreas de pastagens 

melhoradas e de pastagens pobres/naturais (Apêndice A1). 
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Tabela 3. Casos de estudo selecionados: combinações cultura x região nas quais se verifica uma das seguintes 

condições: casos de elevada importância a nível nacional, casos de elevada importância a nível regional; casos 

que apresentam uma elevada concentração de uma determinada cultura em determinada região e casos que 

integram uma fileira com necessidades de azoto superiores a 650 ton N;  

 

Nº Cultura Região Tipo [1]4 (ha) 
[2]5 

(ha) 

[2]/[1] 

(%) 

1 Pastagens Entre Douro e Minho 1 108.213 14.447 13.4% 

2 Pastagens Beira Interior 1 223.452 24.992 11.2% 

3 Pastagens Alentejo 1 1.343.020 87.984 6.6% 

4 Pastagens Açores 1 89.973 - - 

5 Culturas forrageiras Alentejo 1 258.874 20.271 7.8% 

6 Olival TBD Trás-os-Montes 1 78.179 5.230 6.7% 

7 Olival TBD Beira Interior 1 44.307 3.787 8.5% 

8 Olival TBD Alentejo 1 119.577 8.345 7.0% 

9 Pinhão Alentejo 1 71.653 2.260 3.2% 

10 Olival Moderno Alentejo 2 76.413 1.174 1.5% 

11 Vinha (vinho) Trás-os-Montes 2 57.995 1.241 2.1% 

12 Vinha (vinho) Ribatejo e Oeste 2 31.731 175 0.6% 

13 Vinha (vinho) Alentejo 2 27.843 1.118 4.0% 

14 Tomate indústria Ribatejo e Oeste 2 11.973 49 0.4% 

15 Amendoal Moderno Alentejo 2 16.671 256 1.5% 

16 Citrinos (laranja) Algarve 2 13.341 51 0.4% 

17 Milho (grão) Beira Litoral 2 18.411 122 0.7% 

18 Milho (grão) Ribatejo e Oeste 2 20.529 49 0.2% 

19 Milho (forrageiro) Entre Douro e Minho 2 22.441 115 0.5% 

20 Milho (forrageiro) Açores 2 9.136 18 0.2% 

21 Arroz Ribatejo e Oeste 2 15.316 128 0.8% 

22 Trigo Alentejo 2 21.111 473 2.2% 

23 Aveia Alentejo 2 29.374 1.330 4.5% 

24 Cevada Alentejo 2 15.744 252 1.6% 

25 Batata Ribatejo e Oeste 2 3.702 14 0.4% 

26 Batata Trás-os-Montes 2 2.972 3 0.1% 

27 Batata Beira Litoral 2 2.562 5 0.2% 

28 Couves Ribatejo e Oeste 2 5.529 9 0.2% 

29 Pêra-Rocha Ribatejo e Oeste 2 9.521 41 0.4% 

30 Maçã Trás-os-Montes 2 6.073 20 0.3% 

31 Maçã Ribatejo e Oeste 2 4.936 67 1.4% 

                                                      
4 Área da cultura na região agrária correspondente (ha); 

5 Área da cultura em MPB na zona DRAP correspondente (ha) – ver Tabela 1.  
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2.2 IDENTIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA ESTABELECIMENTO DE 

CENÁRIOS QUE CUMPREM AS DETERMINAÇÕES DO ‘FARM TO FORK’  

O presente estudo aborda o impacto da estratégia ‘Farm to Fork’ sobre o mercado 

de fertilizantes em Portugal estabelecendo os seguintes pressupostos principais:  

1. A meta vinculativa de 25% de SAU certificada como MPB será, para o 

caso português, maioritariamente atingida por conversão das áreas 

ocupadas por culturas tipo-1. Esse tem sido o padrão observado em 

Portugal e existem condições para que o mesmo padrão se mantenha. 

Verifica-se uma margem de 2,9 Mha de SAU (73% da SAU total nacional), 

actualmente ocupados por culturas tipo-1, que se encontram disponíveis 

para conversão em MPB.   

2. A conversão adicional de áreas ocupadas por culturas tipo-2 para MPB 

será um cenário de reduzida probabilidade ou de insignificante 

importância para que se atinjam as metas propostas a nível nacional. 

Em termos médios, menos de 2% da área ocupada por culturas tipo-2 

encontra-se certificada como MPB.  

3. Assume-se que a área actualmente certificada como MPB (237.864,89 

ha) manter-se-á certificada como MPB, devendo-se o aumento 

projetado à conversão de novas áreas.  

2.2.1 IDENTIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA AS 

CULTURAS TIPO-1 

Cumprindo com os três pressupostos principais, os impactos sobre as culturas tipo-

1 assumem os seguintes pressupostos específicos: 

1. Um aumento da área MPB a nível nacional de 237.864,89 para 990.986,14 

ha.  

2. No conjunto das culturas tipo-1 selecionadas, 753.121,25 ha adicionais 

serão convertidos para MPB.  

3. Os 753.121,25 ha adicionais convertidos para MPB dividem-se de forma 

ponderada entre as quatro culturas tipo-1 selecionadas; A distribuição 
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relativa do aumento de área MPB é calculada por normalização dos valores 

de “% MPB cultura por SAU TOTAL” apresentados na Tabela 2 para o conjunto 

das quatro culturas tipo-1. Assim sendo, os aumentos de área MPB de 

pastagens, culturas forrageiras, olival TBD e pinhal manso correspondem 

respetivamente a 72%, 16%, 10% e 2% dos 753.121,25 ha adicionais de 

aumento para o caso das culturas tipo-1.  

4. Não se consideram diferentes padrões de evolução das áreas MPB entre 

regiões distintas (para a mesma cultura); para os casos de estudo 

selecionados, o aumento das áreas MPB que se considera para cada 

combinação cultura × região é calculado como o produto entre o aumento 

relativo de área MPB em cada cultura tipo-1 a nível nacional e a área da cultura 

na região dividida pela área da cultura a nível nacional (Tabela 4, coluna “% 

SAU [Cultura]”).  

 

Tabela 4. Aumento de áreas MPB assumidos para cada um dos casos de estudo (culturas tipo-1). A % 

SAU [Cultura] corresponde à área da cultura na região dividida pela área da cultura a nível nacional 

(valores disponíveis nas Tabelas 2 e 3). 

Nº Cultura Região Tipo 
% SAU 

[Cultura] 

Aumento relativo de 

área MPB por cultura 

a nível nacional (ha) 

Aumento 

área MPB 

(ha) 

1 Pastagens  Entre Douro e Minho 1 5% 72% 28.018 

2 Pastagens  Beira Interior 1 11% 72% 57.855 

3 Pastagens  Alentejo 1 64% 72% 347.731 

4 Pastagens  Açores 1 4% 72% 23.296 

5 Forragens Alentejo 1 53% 16% 56.346 

6 Olival TBD Trás-os-Montes 1 27% 10% 20.677 

7 Olival TBD Beira Interior 1 16% 10% 11.718 

8 Olival TBD Alentejo 1 42% 10% 31.625 

9 Pinhão Alentejo 1 68% 2% 10.191 

 

5. Os impactos sobre as culturas tipo-1 são analisados para os 9 casos de 

estudo especificados (Tabela 4), considerando como cenário base as 

áreas actuais e como cenário “target” (F2F) a evolução das áreas MPB6 

                                                      
6 Para os casos de estudo que representam pastagens, não foram consideradas diferentes % de aumento de áreas MPB 

entre pastagens pobres/naturais e pastagens melhoradas; Com base nos requisitos para certificação MPB (e.g., 
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para cada caso. Para cada caso, foram definidas condições representativas 

do sistema de produção para o conjunto das áreas em modo convencional e 

para as áreas MPB. Foram considerarados possíveis apoios ao regime MPB. 

2.2.2 IDENTIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA AS 

CULTURAS TIPO-2 

Cumprindo com os três pressupostos principais, os impactos sobre as culturas tipo-

2 assumem os seguintes pressupostos específicos: 

1. As áreas das culturas tipo-2 e a sua distribuição geográfica a nível 

nacional mantêm-se constantes (Tabela 5). 

2. Redução de 20-X7 (%) na incorporação de adubos inorgânicos 

(fertilizantes de síntese) com respeito aos níveis actuais de fertilização. 

Os níveis actuais de fertilização tiveram em conta os valores reportados 

pelos técnicos de produção consultados para cada cultura e foram validados 

com respeito às necessidades totais de cada cultura8, estimadas para os 

níveis médios de produtividade actuais (Tabela 5); 

3. Redução de 50% das perdas de nutrientes. As perdas estimam-se como 

a diferença entre a incorporação e a remoção de nutrientes. A incorporação 

de nutrientes baseia-se no volume médio de nutrientes aplicado tendo em 

consideração planos de fertilização definidos como representativos para 

cada caso de estudo e suportados por consulta de informação técnica. A 

                                                      
encabeçamento mínimo e parcelário candidatado no PU), não se identificam motivos para excluir a hipótese de que 

exista uma menor probabilidade de conversão MPB no caso das pastagens melhoradas. Assim sendo, ambos casos 

foram tratados por igual no que corresponde à conversão de áreas para MPB. 

7 20-X (%): 20% corresponde à redução padrão que é proposta pela estratégia “Farm to Fork”. X% corresponde à 

diminuição de azoto aplicado por unidade de SAU, que resulta da conversão MPB de áreas de culturas tipo-1, que 

eliminam por completo a aplicação de formas sintéticas de azoto;  

8

 As necessidades totais de fertilização, em termos de unidades de azoto por cultura de interesse, foram estimadas para 

caso de estudo. Para tal, foram consideradas as necessidades médias de fertilização azotada, com base nas 

produtividades médias das culturas em termos de matéria seca e nos valores de concentrações de azoto apresentados 

em Fereres & Villalobos. (2017). * Capítulo 24: Quemada, M., Delgado, A., Mateos, L., &Villalobos, F. J. (2016). Nitrogen 

fertilization I: The nitrogen balance. InPrinciples of agronomy for sustainable agriculture (pp. 341-368). Springer,Cham. 

Capítulo 25: Quemada, M.,Delgado, A., Mateos, L., & Villalobos, F. J. (2016). Nitrogen fertilization II: Fertilizerrequirements. 

In Principles of agronomy for sustainable agriculture (pp.369-380). Springer,Cham. Os valores médios de necessidades de 

azoto considerados foram igualmente validados com base nos valores médios apresentados em: INIAV (2000). Manual 

de fertilização das culturas [Instituto Nacional de Investigação Agrária, Laboratório Químico Agrícola Rebelo da Silva]. 
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remoção de nutrientes é calculada como o produto da produtividade média 

observada/esperada pela concentração média de nutrientes no produto 

colhido. Esta análise foi unicamente realizada para o caso do azoto devido 

à disponibilidade de dados e à elevada mobilidade deste nutriente. Os 

valores de concentração de azoto para cada cultura tipo foram assumidos 

como constantes entre o cenário base e o “target” (F2F) e foram obtidos a 

partir de Villalobos & Fereres (2016)viii e INIAV (2000)ix. A produtividade 

média foi definida para cada combinação cultura × região e para cada 

cenário (cenário base actual vs. cenário F2F com redução de 20-X (%) na 

aplicação). 

Tabela 5. Necessidades médias totais de unidades de azoto para cada um dos casos de estudo selecionados 

de culturas tipo-2. Os valores das necessidades totais de fertilização apresentados correspondem ao produto 

entre as necessidades médias por ha e a área de cada cultura em cada região correspondente. 

 

Nº Cultura Região Tipo 

Área 

cultura 

[ha] 

Necessidades totais 

de fertilização        

(k N ton/ano) 

10 Olival Moderno Alentejo 2 76.413 11.0 

11 Vinha (vinho) Trás-os-Montes 2 57.995 2.9 

12 Vinha (vinho) Ribatejo e Oeste 2 31.731 1.6 

13 Vinha (vinho) Alentejo 2 27.843 1.4 

14 Tomate indústria Ribatejo e Oeste 2 11.973 2.9 

15 Amendoal Moderno Alentejo 2 16.671 1.1 

16 Citrinos (laranja) Algarve 2 13.341 1.3 

17 Milho (grão) Beira Litoral 2 18.411 5.5 

18 Milho (grão) Ribatejo e Oeste 2 20.529 6.1 

19 Milho (forrageiro) Entre Douro e Minho 2 22.441 4.1 

20 Milho (forrageiro) Açores 2 9.136 1.7 

21 Arroz Ribatejo e Oeste 2 15.316 1.8 

22 Trigo Alentejo 2 21.111 2.8 

23 Aveia Alentejo 2 29.374 2.8 

24 Cevada Alentejo 2 15.744 1.8 

25 Batata Ribatejo e Oeste 2 3.702 0.9 

26 Batata Trás-os-Montes 2 2.972 0.7 

27 Batata Beira Litoral 2 2.562 0.6 

28 Couves Ribatejo e Oeste 2 5.529 1.5 

29 Pêra-Rocha Ribatejo e Oeste 2 9.521 0.6 

30 Maçã Trás-os-Montes 2 6.073 0.4 

31 Maçã Ribatejo e Oeste 2 4.936 0.3 
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2.3 IMPACTO AGRO-ECONÓMICO  

Para cada caso de estudo foi definida uma conta de cultura de referência. As contas 

de cultura tiveram em consideração a relação entre o orçamento dos custos anuais 

i.e., mão-de-obra, custos variáveis e fixos de equipamento e consumos 

intermédios) e a receita bruta anual com base nas produtividades e preços médios9.  

O Rendimento Fundiário e Empresarial (RFE), definido como a diferença entre 

receita bruta e os custos anuais (com exceção dos custos respeitantes ao capital 

fundiário e à atividade do empresário), foi estimado para cada caso de estudo e 

para cada cenário (i.e., cenário base vs. cenário “target” F2F). Os custos de instalação 

nos casos das culturas frutícolas e a amortização de investimentos iniciais no caso 

das explorações agropecuárias não foram contabilizados.  

Em cada cenário, foram considerados os respetivos ajustes técnicos e comerciais10, 

tanto ao nível da fertilização como dos preços de consumos intermédios e 

produtos finais. O impacto económico nas explorações agrícolas foi analisado e 

discutido por meio dos seguintes indicadores:  

• Impacto na receita bruta; 

• Impacto no RFE; 

• Impacto sobre os custos operacionais; 

• Impacto sobre o mercado de fertilizantes.  

Estes indicadores foram estimados em separado para cada caso de estudo e 

agregados por cultura e região. O impacto sobre o mercado de fertilizantes foi 

projetado em termos monetários e de volume de produto (N).  

                                                      
9

 Atendendo à evolução intra e inter-annual de preços, foram considerados os níveis de preços referentes ao ano de 

2021.  

10

 Para o caso das culturas tipo-1, o cenário “target” F2F implica uma alteração ao nível dos preços de consumos 

intermédios (e.g., suplementos de alimentação animal) e dos planos de fertilização. No caso das pastagens, esta alteração 

foi unicamente considerada para as pastagens melhoradas. No Continente, os preços das forragens e rações, em MPB 

foram estimados considerando respetivamente um aumento de 125% e 215% sobre o preço base. Na região dos Açores, 

o preço da silagem e ração foi estimado considerando aumentos de 150% e 230%, respectivamente.  Nas áreas de 

culturas tipo-1 convertidas para MPB assumiu-se uma redução total das unidades de azoto aplicadas, à exceção das 

pastagens na região Entre Douro e Minho e na região dos Açores, onde assumimos uma substituição de 70% das 

necessidades azotadas da cultura por uma aplicação de estrume. Na região dos Açores, o preço médio do leite em MPB 

foi assumido igual a 0.52€/L. Com respeito à evolução dos custos de fertilização nas culturas tipo 2, assumimos um preço 

médio constante por unidade de azoto igual a 1.8 €/kg N. A evolução dos custos operacionais integra o impacto sobre 

os custos de fertilização e outros custos associados ao volume de produção, como os custos de colheita e transporte. 
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O impacto sobre os apoios à exploração (MPB) nas culturas tipo-1 foi considerado 

com base no actual sistema de atribuição por escalões degressivos em função das 

áreas médias de exploração em cada região. Para esse efeito, foram considerados 

os seguintes níveis médios de apoio MPB: 

 Pastagens - Entre Douro e Minho: 97 €/ha. 

 Pastagens - Beira Interior: 64 €/ha. 

 Pastagens - Alentejo: 42 €/ha. 

 Pastagens - Açores: 97 €/ha. 

 Forragens - Alentejo: 82 €/ha. 

 Olival TBD - Trás-os-Montes: 290 €/ha. 

 Olival TBD - Beira Interior: 290 €/ha. 

 Olival TBD - Alentejo: 282 €/ha. 

 Pinhão - Alentejo: 191 €/ha. 
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3 RESULTADOS 

3.1 EVOLUÇÃO DAS ÁREAS MPB NO CONTEXTO NACIONAL 

A estratégia ‘farm to fork’ estabelece como primeiro objetivo que a área certificada 

em modo de produção biológico (MPB) atinja os 25% da SAU ao nível da UE27 até 

2030.  

 

Actualmente, Portugal apresenta entre 6 e 8% de SAU em MPB. Este valor difere 

segundo a fonte de informação considerada, consequência das áreas que iniciaram 

o processo de conversão, mas que não se encontram ainda totalmente certificadas 

como MPB. Enquanto os valores apresentados para o caso português pela 

Comissão Europeia aproximam-se de 8% de SAU, os dados oficiais do INE que 

utilizamos neste estudo aproximam este valor de 6% de SAU. 

 

O valor médio da área de SAU em MPB a nível europeu é actualmente de 9,4% 

(Figura 1) o que indica que Portugal deverá acelerar a conversão de áreas para MPB 

se pretende convergir com os restantes Estados-Membros da UE27 neste 

processo11. No entanto, existem sinais claros de que este processo já se iniciou. 

Desde 2020, o valor total de área em conversão para MPB em Portugal multiplicou-

se por seis com respeito aos anos anteriores. Se as áreas MPB em conversão forem 

consideradas, Portugal aproxima-se actualmente dos 16% SAU em termos de área 

MPB, o que contrasta fortemente com os valores oficialmente apresentados pelo 

EUROSTAT para o caso nacional.  

 

                                                      
11 Observamos com particular interesse que países europeus não condicionados pela estratégia ‘Farm to Fork’ (e.g., Reino 

Unido, Noruega) diminuíram desde 2010 em 20% a sua área MPB. 
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Figura 1. % de SAU em MPB na UE27. Para convergir com a UE27, Portugal deve aumentar a área actual 

certificada MPB em +270% (fonte: EUROSTAT). 

 

Em termos médios, Portugal aumentou a % SAU em MPB a uma taxa de 6,4 %/ano 

desde 2010 e este padrão de evolução tem sido maioritariamente definido pela 

conversão de áreas de pastagens, culturas forrageiras e olivais TBD nas regiões de 

Trás-os-Montes e Alentejo (Figura 2). 
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Figura 2. Distribuição relativa da SAU certificada como MPB em Portugal, a qual corresponde a 237.864 ha, 

6% da SAU total nacional (fonte: DGADR). 

 

As fileiras/culturas agrícolas que apresentam uma maior % de área certificada em 

MPB (culturas tipo-1), são as que apresentam uma maior probabilidade de 

conversão de áreas adicionais para MPB. O presente estudo estabeleceu como 

pressuposto que o aumento de área MPB adicional que se projeta até 2030 no 

contexto português (753.121,25 ha) divide-se na sua totalidade, e de forma 

ponderada, entre as quatro culturas tipo-1 selecionadas:  

 Pastagens (+542.247 ha MPB); 

 Culturas forrageiras (+120.499 ha MPB); 

 Olival TBD (+75.312 ha MPB); 

 Pinhal manso (+15.062 ha MPB); 

A distribuição relativa do aumento de área MPB foi calculada por normalização dos 

valores de “% MPB cultura por SAU TOTAL” apresentados na Tabela 2 para o 

conjunto das quatro culturas tipo-1. Neste sentido, a presente metodologia exclui 

a hipótese de conversão adicional de área de culturas tipo-2 para MPB, o que 

estabelece o pressuposto de que as áreas das culturas tipo-2 se mantém 

constantes durante o período de análise.   
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3.2 EVOLUÇÃO DO MERCADO DE FERTILIZANTES 

 

A análise de evolução do consumo de fertilizantes foi unicamente realizada para o 

caso do azoto devido à disponibilidade de dados e à elevada mobilidade deste 

nutriente. Adicionalmente, no contexto do mercado nacional, os adubos azotados 

(elementares ou compostos NPK) representam 92% do consumo. Por estes 

motivos, entende-se que o caso particular do azoto é o que apresenta maior 

relevância no contexto de implementação da estratégia “farm to fork” em Portugal. 

A adubação azotada foi considerada em termos de unidades de azoto, expressas 

em kg de azoto por ha para os casos das culturas analisadas, ou em kton para cada 

região de interesse.  

 

De acordo com os resultados obtidos, a conversão adicional de 753.121 ha de 

culturas tipo-1 para MPB poderá resultar numa diminuição de 4% por unidade de 

SAU do volume de azoto que é actualmente utilizado na agricultura nacional. A 

redução de 4% de N por unidade de SAU a nível nacional, consequência da 

conversão de áreas de culturas tipo-1 para MPB, está maioritariamente associada 

ao impacto da conversão de áreas de pastagens melhoradas nas regiões do 

Alentejo (86.933 ha) e Açores (21.199 ha). Enquanto a contribuição para esta 

redução por parte das pastagens alentejanas se deve principalmente à área total 

de pastagens melhoradas na região, no caso dos Açores esta contribuição está 

particularmente associada à superior quantidade de unidades azotadas aplicadas 

por ha. Em termos globais, a conversão de áreas para MPB, que se projeta para os 

casos de estudo analisados, indica um possível impacto sobre o mercado de 

fertilizantes12 de -8,8 kton N/ano (Figura 3-A). 

 

Para o caso das culturas tipo-2, estabeleceram-se os seguintes pressupostos: 1) As 

áreas e a sua distribuição geográfica a nível nacional mantêm-se constantes; 2) 

Verifica-se uma redução de 20-X (%) na incorporação de adubos inorgânicos com 

respeito aos níveis actuais de fertilização.  

                                                      
12 Este impacto deve ser entendido como um impacto anual, obtido a partir do ano 2030 e por comparação com o ano 

de 2021.  
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De acordo com a redução por unidade de SAU que se atinge por meio do processo 

de conversão para MPB nas culturas tipo-1 (i.e., X=4%), o valor de redução na 

aplicação de adubos nas culturas tipo-2 que se assumiu foi de 16%. Assim sendo, 

considerou-se uma redução de 16% por unidade de área com respeito ao plano de 

fertilização correspondente a cada cultura tipo-2, que se considerou no cenário 

base. Em termos globais, uma redução de 16% na adubação azotada das culturas 

tipo-2 implicaria um possível impacto sobre o mercado de fertilizantes13 de -8,2 

kton N/ano (Figura 3-B). Neste caso, a redução projetada está associada à 

combinação entre o efeito das áreas totais de cada caso e das quantidades de 

aplicação por unidade de área. Os casos do Milho para grão, nas regiões da Beira 

Litoral e Ribatejo-Oeste, são os que mais contribuem para esta redução. A nível 

nacional, estima-se uma redução global na aplicação de fertilizantes azotados 

correspondente a -17 kton N/ano (Figura 4), a qual corresponde a 20,1% do total 

de vendas que se regista em Portugal (em termos de unidades de N). 

 

No entanto, de acordo com os pressupostos definidos neste estudo, a 

implementação da estratégia “farm to fork” no contexto português poderá implicar 

uma redução relativa nas eventuais perdas de azoto de -26% por unidade de SAU. 

Esta questão justifica-se com base na relação entre as áreas das culturas e a relação 

que se projeta entre as perdas de produção (i.e., extração de nutrientes) e de 

incorporação para cada caso e por meio de um cálculo de balanço de azoto. 

 

Considerando que o terceiro objetivo da estratégia consiste numa redução de -

50% ao nível das perdas, é particularmente relevante referir que os restantes -24% 

terão inevitavelmente de ser atingidos por meio de avanços ao nível da 

biotecnologia ou de ganhos notáveis de eficiência ao nível da aplicação e gestão 

de nutrientes. 

                                                      
13 Este impacto deve ser entendido como um impacto anual, obtido a partir do ano 2030 e por comparação com o ano 

de 2021.  
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Figura 3. Reduções, por região, na incorporação de adubos inorgânicos para as culturas tipo-1 (A) e tipo-2 (B).
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Figura 4. Reduções totais por região na incorporação de adubos inorgânicos. 

 

mailto:mail@agroges.pt
file://///agroserver/ficheiros/PROPOSTA/2020/P153_NN_MVL_ANIPLA/www.agroges.pt


  
 

 

 

 
Av. República, 412, 2750-475 Cascais · Tel. 21 484 7440 · Fax 21 484 7441 · mail@agroges.pt · www.agroges.pt 

 

 

 

24 

3.3  O IMPACTO AGRO-ECONÓMICO 

 

De acordo com a informação recolhida junto dos técnicos de produção das 

culturas de interesse, a conversão para MPB que se projeta para as culturas tipo-

1 terá um impacto médio esperado, ao nível das produtividades, de -33% (±17 

p.p.). No caso das culturas tipo-2, em que se assume uma redução de -16% no 

uso de adubos de síntese, projeta-se uma perda média de produtividade de -15% 

(±5 p.p.). As perdas de produtividade variam entre diferentes culturas e regiões, 

sendo que se considerou a perda de produtividade correspondente para cada 

caso de estudo analisado. Os resultados obtidos neste estudo, com base na 

informação disponibilizada por parte dos técnicos de produção que foram 

consultados, apresenta-se em concordância com os valores médios de referência 

apresentados em diversos outros estudos anteriormente publicados14. 

 

Em termos económicos, as reduções de aplicação (ou procura) de N que se 

projetam para o mercado nacional, implicam perdas15 totais de 30,6 M€/ano, 

sendo que 15,8 M€/ano seriam uma consequência direta da conversão de áreas 

para MPB, e os restantes 14,8 M€/ano seriam perdas associadas à redução de 

aplicação de 16% nas culturas tipo-2.  

 

A perda de valor no mercado dos fertilizantes integra o impacto que se estima ao 

nível dos custos operacionais no sector agrícola português. De acordo com a 

análise sobre as contas de cultura de referência, a implementação da estratégia 

“farm to fork” em Portugal poderá gerar uma redução global ao nível dos custos 

operacionais de 107,9 M€/ano, correspondendo a uma redução de 70,1 M€/ano 

no caso das culturas tipo 1 e uma redução de 37,8 M€/ano no caso das culturas 

tipo-2. É igualmente importante destacar que uma redução global dos custos 

operacionais, embora possa representar um eventual aumento da margem bruta 

ao nível da exploração, implica perdas de valor muito consideráveis para a 

                                                      
14 Beckman et al. (2020). USDA-ERS; Barreiro-Hurle et al. (2021). EC Joint Research Centre; Bremmer et al. 

(2021). Wageningen Economic Research. 

15 Tomando como base os valores médios do último semestre, considera-se um preço médio de 1,8 €/kg N. 
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economia portuguesa, nomeadamente ao nível do comércio dos fatores de 

produção, serviços de colheita, transporte e processamento.  

 

O impacto económico nas explorações agrícolas foi analisado com base no 

impacto sobre receita bruta e RFE. Os impactos sobre o RFE são consequência 

das alterações que se verificam tanto ao nível da receita como dos custos 

operacionais (Figura 5 e 6).  

 
 

Figura 5. Evolução da receita bruta, dos custos operacionais e do rendimento fundiário e empresarial (RFE), 

para cada um dos casos de estudo de culturas tipo-1 (i.e., combinações cultura x região conforme definidas 

na Tabela 3). Os valores apresentados aplicam-se aos seguintes cenários: cenário base [1] vs. cenário “target” 

F2F [2]. Os valores são apresentados em termos de €/ha. Os aumentos de RFE que se verificam devem-se à 

atribuição de apoios adicionais no âmbito do regime MPB.  
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Figura 6. Evolução da receita bruta, dos custos operacionais e do rendimento fundiário e empresarial (RFE), 

para cada estudo de culturas tipo-2 (i.e., combinações cultura x região conforme definidas na Tabela 3). Os 

valores apresentados aplicam-se aos seguintes cenários: cenário base [1] vs. cenário “target” F2F [2]. Os 

valores são apresentados em termos de €/ha. 

 

O impacto sobre o RFE das culturas foi significativo para a generalidade dos casos 

definidos como culturas tipo-2. Verificam-se perdas muito consideráveis (>850 

€/ha) no RFE dos seguintes casos: 

 Vinha (Ribatejo e Oeste): -1.423 €/ha; 

 Vinha (Alentejo): -948 €/ha; 

 Tomate indústria (Ribatejo e Oeste): -899 €/ha; 

 Amendoal moderno (Alentejo): -995 €/ha; 

 Citrinos – Laranja (Algarve): -2.115 €/ha; 

 Batata (Ribatejo e Oeste): -1.287 €/ha; 

 Batata (Beira Litoral): -1.471 €/ha; 
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 Pêra-Rocha (Ribatejo e Oeste): -1.962 €/ha; 

 Maçã (Trás-os-Montes): -3.105 €/ha; 

 Maçã (Ribatejo e Oeste): -3.667 €/ha. 

 

Para o conjunto das restantes culturas, os impactos oscilaram entre -18 €/ha no 

caso da Aveia e -796 €/ha no caso da Batata em Trás-os-Montes (Figura 6 e 

Tabela 6). A dimensão do impacto económico variou consideravelmente entre 

regiões (Figura 7). As maiores perdas de receita bruta verificam-se para o caso do 

Ribatejo e Oeste (-122 M€/ano) e Alentejo (-118 M€/ano), sendo estas duas 

regiões responsáveis por 66% das perdas de receita bruta totais a nível nacional. 

As perdas de receita bruta totais a nível nacional ascendem aos 363,5 M€/ano 

(Figura 8).  

 
Figura 7. Impacto económico entre regiões ao nível do RFE (A), receita (B) e custos (C, D). O total de custos 

operacionais (D) representa a soma entre os custos de fertilização (i.e., comercialização N sintético - C) e os 

restantes custo operacionais (i.e., custos operacionais - C). 
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Ao nível das reduções de RFE, estima-se uma perda total de 255,6 M€/ano a nível 

nacional (Figura 8).  

 

Figura 8. Impacto económico (total) em Portugal. 
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4. CONCLUSÕES 

 

1. De acordo com os resultados obtidos, identifica-se que a implementação da 

estratégia “farm to fork” tem consequências negativas para o conjunto da 

economia portuguesa e em particular para o setor agroalimentar e a fileira dos 

fertilizantes. 

2. A agricultura portuguesa apresenta condições estruturais para alcançar a 

primeira meta da estratégia (i.e., 25% SAU em MPB até 2030). Alcançar a 

primeira meta no contexto nacional, resulta numa redução de 4% no nível da 

aplicação de fertilizantes por unidade de SAU que se verifica em Portugal. A 

conversão de áreas de culturas tipo-1 em combinação com uma redução de 

16% no uso de fertilizantes de síntese, nas culturas tipo-2, permite a Portugal 

alcançar a segunda meta da estratégia (i.e., 20% de redução no uso de 

fertilizantes). No entanto, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a 

utilização de fertilizantes de síntese em Portugal reduziu-se nos últimos 20 

anos a uma taxa consideravelmente superior à registada na UE. Portugal 

apresenta atualmente o menor consumo de fertilizantes de síntese por hectare 

de SAU da UE27, correspondendo a menos de 50% do valor médio registado 

para o mesmo conjunto de Estados-Membros. Esta questão sugere que, no 

caso de uma monitorização das metas apresentadas a nível europeu, Portugal 

poderia ser total ou parcialmente isento das reduções propostas. 

3. A nível nacional projetam-se perdas de produtividade primária de -21% (±13 

p.p.). Essas perdas serão de -33% (±17 p.p.) no caso das culturas tipo-1 e de -

15% (±5 p.p.) nas culturas tipo-2. Esta questão é particularmente relevante 

numa altura em que se discute a segurança alimentar na Europa. 

4. Os impactos económicos que resultam da implementação da estratégia “farm 

to fork”, no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, são significativos e não podem 

ser ignorados. Estimam-se impactos muito significativos ao nível da 

rentabilidade das explorações agrícolas com reduções totais de RFE de 255,6 

M€/ano e perdas de receita total de 363,5 M€/ano. Projeta-se uma redução de 

mercado para a fileira dos fertilizantes equivalente a -17 kton N/ano, o que 

corresponde a perdas comerciais de 30,6 M€/ano. 
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Tabela 6. Resultados gerais por caso de estudo. Cada caso de estudo é numerado conforme definido na Tabela 3. 

 

Nº Receita 

[1] 

(€/ha) 

Receita 

[2] 

(€/ha) 

RFE 

[1] 

(€/ha) 

RFE 

[2] 

(€/ha) 

Custos 

Operacionais 

[1] (€/ha) 

Custos 

Operacionais 

[2] (€/ha) 

Redução 

de Receita 

(€) 

Redução 

de RFE (€) 

Redução 

Total Custos 

Operacionais 

(€) 

Redução 

Comercialização 

N sintético (€) 

Redução 

Custos 

Operacionais 

(€) 

1 518 356 94 159 424 198 -4.545.566 1.806.036 -6.351.602 -662.893 -5.688.708 

2 188 158 19 57 169 101 -1.733.373 2.168.949 -3.902.322 -487.667 -3.414.655 

3 282 183 25 43 257 140 -34.515.967 6.154.634 -40.670.601 -4.616.082 -36.054.519 

4 4.936 4.264 463 477 4.473 3.787 -15.659.992 322.900 -15.982.892 -3.617.432 -12.365.460 

5 720 712 123 118 597 594 -457.528 -303.980 -153.548 -6.085.349 5.931.801 

6 300 530 50 327 250 203 4.755.626 5.720.239 -964.613 -111.654 -852.959 

7 240 482 -4 284 244 198 2.835.827 3.382.512 -546.685 -63.279 -483.406 

8 240 474 -4 277 244 198 7.414.106 8.889.506 -1.475.400 -170.777 -1.304.623 

9 73 257 36 221 37 36 1.876.587 1.881.267 -4.680 0 -4.680 

10 3.600 3.024 1.422 870 2.178 2.154 -44.013.709 -42.234.378 -1.779.332 -1.751.987 -27.345 

11 2.960 2.486 751 384 2.209 2.102 -27.466.214 -21.256.807 -6.209.407 -422.016 -5.787.391 

12 6.000 4.560 3.871 2.448 2.129 2.112 -45.692.856 -45.138.692 -554.164 -551.114 -3.050 

13 4.000 3.040 877 -71 3.123 3.111 -26.729.491 -26.405.315 -324.176 -311.163 -13.013 

14 7.500 6.300 1.519 629 5.981 5.671 -14.367.600 -10.657.677 -3.709.923 -833.011 -2.876.912 

15 6.600 5.544 3.431 2.532 3.169 3.012 -17.604.576 -14.988.446 -2.616.130 -788.354 -1.827.776 
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Tabela 6 (continuação). Resultados gerais por caso de estudo. Cada caso de estudo é numerado conforme definido na Tabela 3. O total é apresentado na última linha (T). 

Os valores ‘T’ da Receita, RFE e custos foram calculados como a média ponderada, tendo em conta as respectivas áreas, dos valores por unidade de área. 

Nº Receita 

[1] 

(€/ha) 

Receita 

[2] 

(€/ha) 

RFE 

[1] 

(€/ha) 

RFE 

[2] 

(€/ha) 

Custos 

Operacionais 

[1] (€/ha) 

Custos 

Operacionais 

[2] (€/ha) 

Redução 

de Receita 

(€) 

Redução 

de RFE (€) 

Redução 

Total Custos 

Operacionais 

(€) 

Redução 

Comercialização 

N sintético (€) 

Redução 

Custos 

Operacionais 

(€) 

16 9.000 6.384 3.561 1.446 5.439 4.938 -34.900.056 -28.215.669 -6.684.387 -580.248 -6.104.139 

17 2.700 2.354 841 608 1.859 1.746 -6.362.842 -4.285.994 -2.076.847 -1.490.560 -586.287 

18 3.060 2.570 871 519 2.189 2.051 -10.050.998 -7.228.444 -2.822.555 -1.907.619 -914.936 

19 2.400 2.016 295 -17 2.105 2.033 -8.617.344 -6.984.353 -1.632.991 -1.624.598 -8.392 

20 3.000 2.520 1.308 886 1.692 1.634 -4.385.280 -3.853.432 -531.848 -530.784 -1.064 

21 2.800 2.576 317 163 2.483 2.413 -3.430.784 -2.365.553 -1.065.231 -618.914 -446.317 

22 996 916 293 254 703 663 -1.682.124 -824.195 -857.930 -780.931 -76.999 

23 520 478 174 156 346 323 -1.221.958 -537.961 -683.998 -653.027 -30.970 

24 859 791 229 207 630 584 -1.082.400 -351.233 -731.167 -676.395 -54.772 

25 8.000 6.627 2.964 1.678 5.036 4.950 -5.082.106 -4.763.840 -318.266 -241.513 -76.753 

26 6.650 5.799 2.328 1.532 4.322 4.267 -2.529.766 -2.365.684 -164.082 -138.271 -25.811 

27 7.600 6.048 2.326 856 5.274 5.192 -3.976.224 -3.767.454 -208.770 -148.866 -59.904 

28 6.600 5.808 3.016 2.329 3.584 3.479 -4.378.968 -3.798.141 -580.827 -265.114 -315.713 

29 10.500 8.400 2.229 267 8.271 8.133 -19.994.100 -18.683.309 -1.310.791 -206.957 -1.103.834 

30 13.500 10.125 3.386 282 10.114 9.843 -20.496.375 -18.853.948 -1.642.427 -176.188 -1.466.238 

31 15.750 11.813 5.023 1.356 10.727 10.457 -19.435.500 -18.100.572 -1.334.928 -141.707 -1.193.221 

T 1.995 1.635 626 373 1.369 1.262 -363.531.552 -255.639.035 -107.892.517 -30.654.471 -77.238.046 
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APÊNDICE 

Tabela A1. % Áreas de pastagens pobres/naturais e melhoradas (fonte: INE-RA2019) 

 

% Área Total de 

Pastagens 
Pobres/naturais Melhoradas 

Portugal 71% 29% 

Continente 73% 27% 

Entre Douro e 

Minho 

84% 16% 

Beira Interior 69% 31% 

Alentejo 75% 25% 

Açores 9% 91% 
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