
1 70  .  EXAME  . N OVE M B RO  2 01 9 N OVE M B RO  2 01 9  .  EXAME  .  1 7 1

D O S S I Ê  P R O M O C I O N A L     E S P E C I A L  A L E M A N H A 

as suas fases). Ora, é este mesmo merca-
do que exige dia após dia aos agricultores 
que estejam preparados para lidar com os 
desafios operacionais, mas também finan-
ceiros e de gestão, conciliando dessa for-
ma as necessidades da organização e a sua 
capacidade de resposta às factuais impo-
sições dos consumidores e parceiros de 
mercado”, são também palavras marcan-
tes dos dois responsáveis neste trabalho. 

OS NÚMEROS DA CAMPANHA 2018
O anuário vai muito mais longe e refere 
que as culturas de primavera-verão foram 
substancialmente afetadas devido às con-
dições meteorológicas na altura das se-
menteiras e da floração, tendo registado 
uma diminuição generalizada, em parti-
cular na área de tomate instalado (-25%). 
Nos pomares, a quebra foi acentuada, 
especialmente nas maçãs e peras (-18% 
e -19% no total da produção, respetiva-
mente). Ainda assim, lê-se, os citrinos ba-
teram recordes históricos, atingindo 403 
mil toneladas (+8% face ao período an-
terior). Menos bem esteve a produção de 
azeite, que embora superior a 1,1 milhões 
de hectolitros ficou abaixo de 1,5 milhões 
de 2017.  A de vinho ficou-se pelos 5,9 mi-
lhões de hectolitros (-10%).
Quando em análise está o setor animal, 
registam-se 892 mil toneladas de carne 
produzidas, com o maior crescimento 
registado entre o bovino e o suíno. Nas 
aves, o frango caiu 3,6% em volume. No 
conjunto, os números apontam para um 
saldo da balança comercial dos Produtos 
Agrícolas e Agroalimentares (exceto be-
bidas) a totalizar 3 705,8 milhões de eu-
ros, o que corresponde a um aumento do 
défice em 80,0 milhões de euros face ao 
ano anterior. 
No setor florestal, as exportações de papel 
e cartão superaram 1.961,6 milhões de eu-
ros e a cortiça 1.066,6 milhões em 2018, 
tendo aumentado 6% e 8% face a 2017, as 
suas exportações. O saldo da balança co-
mercial dos Produtos do Setor Florestal 
atingiu 2 592,4 milhões de euros, um au-
mento do excedente em 79,5 milhões de 
euros face ao ano anterior. 
De referir ainda que Portugal se mante-
ve autossuficiente na produção de leite, 
ovos, azeite, vinho arroz e tomate e de-

ficitário nos restantes produtos: carnes, 
cereais (exceto arroz) e batata. Esta con-
juntura teve reflexo na balança comercial, 
aumentando o défice face a 2017 em 80,0 
milhões de euros. fixando-se este em cer-
ca de 3.70 milhões (não considerando as 
bebidas).

SIM À INTERNACIONALIZAÇÃO 
Para os autores deste anuário, o setor agrí-
cola “é hoje um dos setores que maior po-
tencial de crescimento apresenta, não só 

no que respeita ao desenvolvimento do 
mercado interno português, mas tam-
bém muito no que diz respeito a proces-
sos de internacionalização”, como refere 
Pedro Neto, consultor sénior internacio-
nalização da Moneris. O mesmo respon-
sável afirma ainda que “tendo presente a 
potencialidade dos produtos agroalimen-
tares portugueses, é pois crucial que as 
empresas encarem os processos de inter-
nacionalização como estratégias a levar a 
cabo para a sua própria sustentabilidade”. 
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setor agrícola na-
cional continuou, 
ao longo do ano 
2018, a dar provas 

do seu potencial e desenvol-
vimento, ainda que limitado 
pelas condições climatéricas 
adversas, nomeadamente, um 
outono extremamente quente 
e seco e um inverno seco e frio, 
destacando-se nesse período 
os cereais, que aumentaram 
a sua produção em 8,5% face 
ao período homólogo. Esta é 
uma das conclusões da pri-
meira edição de “Setor Agrí-
cola Caracterização de Por-

tugal”, anuário desenvolvido 
pela Moneris, através do seu 
Centro de Competências para 
a agricultura.        
Ainda segundo os resultados 
deste anuário, a campanha 
agrícola 2017/2018 terá sido 
marcada pelo decréscimo das 
principais superfícies agríco-
las cultivadas com culturas 
temporárias e por quebras 
generalizadas das produções. 
O saldo, no entanto, foi um 
crescimento nominal da pro-
dução do ramo agrícola, con-
sequência de um aumento dos 
preços base em cerca de 2,1%, 

como fazem questão de referir 
Rui Almeida, CEO Moneris, e 
João Gomes, responsável pelo 
Centro de Competências para 
a agricultura. Estes profissio-
nais consideram que “o setor 
continua a enfrentar desafios 
prementes, nomeadamente, 
ao nível da produção, onde a 
escassez de mão-de-obra, as 
condições climatéricas aliadas 
a temáticas ambientais e de 
sustentabilidade que poten-
ciam e ou condicionam fatores 
de produção, carecem de uma 
intervenção de técnicos espe-
cializados, redefinindo estra-

tégias futuras e projetando as 
necessidades tecnológicas e de 
investigação por forma a dar 
resposta às necessidades do 
mercado ”. 

AGRICULTURA 4.0. 
“As fundações da futura PAC 
nasceram e caminham de bra-
ço dado com a denominação 
da agricultura 4.0 (que não é 
mais do que um conjunto de 
tecnologias digitais inovado-
ras e integradas entre si, atra-
vés de sistemas, equipamen-
tos e softwares que otimizam 
a produção agrícola, em todas 

AGRICULTURA PORTUGUESA VISTA À LUPA
A Moneris lançou no ano passado um estudo que pretende tornar-se uma ferramenta de referência no setor agrícola. 
Fique a par de algumas das principais conclusões. 
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