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1. INTRODUÇÃO

Os aspectos mais significativos e, simultaneamente, 
mais preocupantes da evolução da agricultura 
portuguesa nas últimas décadas, são a quase 
estagnação do seu produto agrícola bruto e a 
perda de competitividade sofrida, em média, pelas 
suas explorações agrícolas.

Desde o início deste século que tenho vindo a 
publicar livros e artigos1 em que as temáticas 
do crescimento económico, do rendimento, da 
competitividade e da produtividade agrícolas têm 
ocupado um lugar central.

Com este artigo pretendo resumir o essencial 
das minhas reflexões anteriores para delas retirar 
algumas lições em relação ao futuro da agricultura 
portuguesa.
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Para o efeito, irei começar por analisar o crescimento 
do rendimento e do produto do sector agrícola 
português nas últimas três décadas, para de 
seguida abordar a evolução do rendimento e da 
competitividade das explorações agrícolas nacionais 
e da produtividade dos respectivos factores 
de produção para, por último, retirar algumas 
conclusões em relação ao futuro.

2. CRESCIMENTO DO RENDIMENTO E DO 
PRODUTO AGRÍCOLAS EM PORTUGAL NAS 
ÚLTIMAS TRÊS DÉCADAS

O rendimento do sector agrícola português, 
medido pelo valor acrescentado bruto a custo de 
factores e a preços nominais (VABcf) teve uma 
evolução positiva, mas pouco significativa, nas 
últimas três décadas, que se caracterizou por um 
crescimento acumulado de 37% e uma taxa de 
crescimento média anual de 1,1% (Figura 1).

"1990"-"2000" "2000"-"2010" "2010"-"2020" "1990"-"2000"

Rendimento do sector agrícola +1,4 -1,0 +2,8 +1,1

Produto agrícola bruto a preços correntes -0,2 -1,8 +3,0 +0,3

Produto agrícola bruto a preços constantes -3,7 -1,3 +1,1 -1,3

Apoios directos aos produtores agrícolas +13,7 +1,8 +2,0 +5,6

Relação entre os preços dos produtos e dos factores de produção agrícolas +3,3 -1,3 +0,5 +0,8

Fonte: Contas Económicas de Agricultura (CEA) do INE de Dezembro de 2021

FIGURA 1.
EVOLUÇÃO DO RENDIMENTO E DO PRODUTO AGRÍCOLAS NAS ÚLTIMAS TRÊS DÉCADAS
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Este comportamento do rendimento agrícola 
nacional apresentou ritmos de crescimento 
diferentes nas três últimas décadas, com taxas de 
crescimento médio anual de:

• +1,4%/ano entre os triénios de “1990” e “2000”;

• -1,0%/ano entre os triénios de “2000” e “2010”;

• +2,8%/ano na última década.

Pode-se daqui concluir que o rendimento agrícola 
nacional, que teve um crescimento marginal entre 
“1990” e “2010”, evoluiu de forma bastante mais 
positiva nos últimos dez anos.

O produto agrícola bruto, em valor, medido pelo 
valor acrescentado bruto a preços no produtor 
correntes e nominais (VABPProd), teve um crescimento 
acumulado de, apenas, 10% nas últimas três décadas 
(+0,3%/ano), o qual tendo sido negativo na primeira 
(-0,2%/ano) e segunda décadas (-1,8%/ano), cresceu 
de forma significativa a partir de “2010” (+3,0%/ano).

A diferença significativa verificada entre o 
rendimento e o produto agrícolas em valor 
nas últimas décadas, foi consequência do peso 
crescente assumido pelas transferências de 
rendimento geradas pelos apoios directos aos 
rendimentos de que beneficiam os produtores 
agrícolas portugueses no contexto dos pagamentos 
directos do 1º e 2º Pilar da PAC, os quais se 
caracterizaram por uma taxa de crescimento média 
anual de +5,6% entre os triénios de “1990” e “2020”, 
na sua maior parte obtidos nos primeiros dez anos 
do período em causa (+13,7%).

Por seu lado, o produto agrícola bruto em volume, 
medido pelo valor acrescentado bruto a preços no 
produtor constantes (VABPProdConst), decresceu de 
forma muito significativa até “2010” (-2,5%/ano), 

tendo recuperado ligeiramente nos últimos dez 
anos, o que não evitou que o seu valor em 2020 
seja 31 pp, inferior a “1990”.

As diferenças de comportamento observadas 
entre os produtos agrícolas em valor e em volume, 
explicam-se, no essencial, pela evolução sofrida 
pela relação entre os preços dos produtos e dos 
fatores de produção agrícolas que se caracterizou 
por ser favorável aos produtores entre “1990” e 
“2000” (+3,3%/ano) e entre “2010” e “2020” (+0,5%/
ano) e desfavorável entre “2000” e “2010” (-1,3%/
ano).

Assim sendo, da análise comparativa da evolução 
do rendimento e dos produtos agrícolas em 
valor e em volume, pode-se concluir que nas 
últimas três décadas o crescimento do sector 
agrícola português foi caracterizado por um 
comportamento recessivo que:

• na última década do século passado foi 
largamente compensado pela conjugação de 
uma evolução favorável, quer das transferências 
de rendimento geradas pelos pagamentos 
directos aos produtores do 1º e 2º Pilar da PAC, 
quer de relação entre os preços dos produtos e 
dos fatores de produção agrícolas;

• foi, apenas, marginalmente compensado pela 
evolução dos efeitos das políticas agrícolas nos 
primeiros dez anos deste século;

• foi largamente compensado, nos últimos dez 
anos, pelos ganhos obtidos pelos produtores 
agrícolas em consequência da evolução mais 
favorável observada, quer nos apoios directos 
aos rendimentos, quer na relação entre os 
preços dos produtos e dos fatores de produção 
agrícolas.
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3. EVOLUÇÃO DO RENDIMENTO E DA 
COMPETITIVIDADE DAS EXPLORAÇÕES 
AGRÍCOLAS E DAS PRODUTIVIDADES DOS 
RESPECTIVOS FACTORES DE PRODUÇÃO NAS 
ÚLTIMAS TRÊS DÉCADAS

A evolução do rendimento e do produto do sector 
agrícola nacional conjugada com a evolução quer 
do número de explorações agrícolas, quer da 
superfície agrícola cultivada, quer da relação entre 
os preços agrícolas e não-agrícolas, provocou 
alterações significativas no rendimento, na 
competitividade e na produtividade das explorações 
agrícolas portuguesas.

O rendimento das explorações agrícolas 

portuguesas, medido pelo rendimento dos factores 
por exploração agrícola, deflacionado pelo índice 
implícito do PIB (RF/Exp a Preços reais) aumentou, 
apenas, 11% nos últimos trinta anos (+0,4%/ano), 
o que se caracterizou por uma evolução negativa 
até “2010” e por um crescimento de 2,4%/ano na 
última década (Figura 2). É de realçar que esta 
evolução foi acompanhada por uma redução 
para metade do número de explorações agrícolas 
e de um aumento de 36% da respectiva SAC 
por exploração e, ainda, de um aumento muito 
significativo(+4,9%/ano) dos apoios directos 
ao rendimento de que os produtores agrícolas 
nacionais beneficiaram das políticas agrícolas em 
vigor.

(%/ano)

"1990"-"2000" "2000"-"2010" "2010"-"2020" "1990"-"2000"

Rendimento das explorações agrícolas -0,6 -1,2 +2,4 +0,4

Competitividade das explorações agrícolas 2,0 -2,6 +2,9 -0,6

Produtividade das explorações agrícolas -0,7 +1,2 +1,7 +0,7

Apoios directos às explorações agrícolas +11,6 +2,3 +1,1 +4,9

Relação entre os preços agrícolas e não-agrícolas -0,7 -3,6 +0,4 -1,3

Nº de explorações agrícolas -3,6 -3,1 -0,5 -2,4

Fonte: Contas Económicas de Agricultura (CEA) do INE de Dezembro de 2021

FIGURA 2.
EVOLUÇÃO DO RENDIMENTO, COMPETITIVIDADE E PRODUTIVIDADE DAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS PORTUGUESAS NAS 
ÚLTIMAS TRÊS DÉCADAS
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Por outro lado, a competitividade das explorações 
agrícolas, medida pelo valor acrescentado líquido 
por exploração a preços no produtor deflacionado 
pelo IPIB (VALPprodReais/Exp), sofreu um 
decréscimo muito acentuado até ao triénio de 
“2010” (-37%), o qual foi em parte compensado 
pelos ganhos alcançados na última década (+2,9%/
ano). Esta evolução negativa da competitividade 
foi acompanhada por uma evolução positiva 
da respectiva produtividade, a qual esteve, no 
entanto, longe de poder compensar o efeito 

negativo resultante de uma evolução desfavorável 
para os produtores agrícolas, da relação entre 
os preços agrícolas e não-agrícolas, medidos, 
respectivamente, pelos índices e preços implícitos 
no VAB agrícola e no PIB, a qual foi particularmente 
negativa na primeira década do século XXI.

Da análise da evolução da produtividade dos 
factores de produção agrícolas nas últimas três 
décadas, podem-se retirar as seguintes principais 
conclusões (Figura 3).

(%/ano)

"1990"-"2000" "2000"-"2010" "2010"-"2020" "1990"-"2000"

Produtividade do factor terra +0,03 +4,1 +1,7 +1,9

Produtividade do factor trabalho +2,7 +2,5 +5,3 +3,5

Produtividade dos consumos intermédios -4,1 -0,6 -0,6 -1,8

Fonte: Contas Económicas de Agricultura (CEA) do INE de Dezembro de 2021

FIGURA 3.
EVOLUÇÃO DA PRODUTIVIDADE DOS FACTORES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA NACIONAIS NAS ÚLTIMAS TRÊS DÉCADAS
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Primeiro, que a produtividade do factor terra, 
medido pelo valor da produção agrícola a preços 
no produtor constantes por hectare de superfície 
agrícola cultivada (VPAPprodConst/SAC) teve um 
aumento acumulado de 77% e anual de 1,9%, o qual 
foi mais acentuada entre os triénios “2000” e “2010” 
(+4,1%/ano), o que foi, no essencial, consequência 
de uma significativa redução da SAC (-4,4%/ano) 
com um impacto muito reduzido na evolução do 
volume de produção agrícola nacional (-0,4%/ano) 
(Figura 4).

Segundo, que a produtividade do factor trabalho, 
medida pelo valor da produção agrícola a preços 
no produtor constantes por unidade de trabalho 
agrícola na (VPAPprodConst/UTA), cresceu de forma 
muito significativa, tendo atingido no final do 
período um aumento acumulado de 177%, o 
que correspondeu a um crescimento de 3,5%/

ano (Figura 3). É de realçar que estes ganhos 
de produtividade, que foram particularmente 
significativos na última década (+5,3%/ano), 
resultaram, no essencial, de um decréscimo 
acentuado no volume de mão-de-obra agrícola, 
que sendo no final do período menos de metade 
do que no início, garantiu um volume da produção 
agrícola ligeiramente superior ao alcançado três 
décadas atrás.

Terceiro, que a produtividade dos consumos 
intermédios, medida pelo valor da produção 
agrícola por unidade de consumos intermédios 
a preços no produtor contantes (VPAPprodConst/
CIPprodConst), teve um decréscimo acumulado, 
nas últimas três décadas, de 42%, o qual foi 
bastante mais acentuado nos primeiros dez anos 
(-4,1%/ano) do que na média do período (-1,8%/
ano) (Figura 3).

(%/ano)

"1990"-"2000" "2000"-"2010" "2010"-"2020" "1990"-"2000"

Superfície agrícola cultivada (SAC) -0,1 -4,4 +0,8 -1,4

Nº UTA -2,7 -2,9 -3,0 -2,9

Valor da produção agrícola (VP) -0,1 -0,4 +2,1 +0,5

consumos intermédios agrícolas (CI) +4,1 +0,2 +2,8 +2,4

Fonte: Recenseamento Agrícola e Contas Económicas de Agricultura (CEA) do INE de Dezembro de 2021

FIGURA 4.
EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DO SECTOR AGRÍCOLA PORTUGUÊS NAS ÚLTIMAS TRÊS DÉCADAS
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É de realçar que as perdas verificadas para a 
produtividade dos factores intermédios é, no 
essencial, consequência de um crescimento do 
volume dos bens intermédios consumidos (+2,4%/
ano) bastante superior ao do volume da produção 
agrícola obtida (+0,5%/ano) ao longo das três 
décadas em causa, o que reflete uma evolução 
produtiva assente num modelo de intensificação 
tecnológico baseado em ganhos de produção 
alcançados à custa de um aumento mais que 
proporcional dos respectivos consumos intermédios 
(Figura 4).

4. CONCLUSÕES

Do anteriormente exposto, pode-se concluir que 
são quatro os principais factores explicativos da 
quase estagnação do produto agrícola nacional 
e da evolução negativa da competitividade das 
explorações agrícolas portuguesas nas últimas três 
décadas.

Um primeiro factor diz respeito à importância 
assumida nos resultados das explorações agrícolas 
das transferências de rendimento geradas pelas 
medidas de apoio ao rendimento dos produtores 
em vigor que, assegurando a viabilidade económica 
dos sistemas de produção praticados, têm muitas 
vezes desincentivado a obtenção de ganhos de 
produtividade capazes de contribuir para a sua 
competitividade.

Um segundo factor tem a ver com a evolução muito 
desfavorável da relação entre os preços agrícolas e 
não agrícolas, em geral, e dos preços dos produtos 
e dos factores agrícolas de produção, em particular.

Um terceiro factor está relacionado com a 
acentuada redução observada na superfície 
agrícola cultivada, motivada, no essencial, por uma 
progressiva perda de produtividade de grande parte 
dos nossos solos e pelo crescente agravamento dos 
seus deficits hídricos.

Um quarto factor diz respeito à predominância 
de tecnologias e práticas agrícolas baseadas 
predominantemente num modelo de intensificação 
tecnológico em que os ganhos de produção 
implicam uma crescente utilização de factores 

intermédios de produção quase sempre com 
impactos negativos do ponto de vista ambiental.

A evolução mais favorável na última década do 
crescimento e da competitividade agrícolas, foi 
consequência da inversão positiva ocorrida no 
conjunto dos factores em causa.

Assim sendo, o principal desafio a enfrentar 
nas próximas décadas, irá ser o de como 
promover na agricultura portuguesa opções 
produtivas, tecnológicas e estruturais que, sendo 
economicamente viáveis, sejam baseadas num 
modelo de intensificação tecnológico sustentável e 
capazes de assegurar uma gestão sustentável dos 
solos e da água e a preservação da biodiversidade 
e das paisagens agrícolas.

Para que seja possível ultrapassar com sucesso 
este desafio, vai ser indispensável que seja dada 
prioridade:

• a um sistema de apoios directos aos produtores 
mais equitativo e melhor orientado para uma 
maior resiliência dos sistemas de produção;

• a incentivos à adopção de tecnologias e práticas 
agrícolas capazes de promover um aumento do 
teor de matéria orgânica dos solos e uma maior 
eficiência dos factores de produção;

• à modernização e expansão dos regadios 
privados e públicos;

• ao reforço da organização dos produtores e da 
sua posição no âmbito da cadeia alimentar.

Neste contexto, Portugal vai ter que fazer crescer 
de forma significativa a produção nacional de 
produtos agrícolas e alimentares de qualidade 
destinados aos mercados interno e externo 
que, contribuindo para o crescimento do 
valor acrescentado nacional e para uma maior 
segurança alimentar, sejam baseados em sistemas 
e estruturas de produção economicamente viáveis, 
ambientalmente sustentáveis e territorialmente 
equilibrados.

Dadas as características edafo-climáticas, sócio-
estruturais e técnico-económicas muito diversas da 
agricultura portuguesa, só será possível, em minha 
opinião, ultrapassar este desafio se forem criadas 
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as condições político-institucionais capazes de, 
simultaneamente:

• promover ganhos crescentes de produtividade 
económica nos sistemas e estruturas de 
produção agrícola capazes de competir no 
contexto de mercados cada vez mais alargados e 
concorrenciais e crescentemente sujeitos a uma 
procura alimentar cada vez mais exigente do 
ponto de vista sanitário e ambiental;

• assegurar a viabilidade económica daqueles 
sistemas de ocupação e uso dos solos agrícolas e 
florestais que, sendo produtivos, mas não tendo 
condições para virem a ser competitivos, possam 
desempenhar funções relevantes do ponto de 
vista da gestão dos recursos solo, água e ar, da 

descarbonização da economia, da preservação 
da biodiversidade e das paisagens agrícolas e de 
coesão económica e social das zonas rurais;

• incentivar a inovação e a internacionalização do 
sistema agro-alimentar e florestal.

A concretização destes três grandes objectivos 
vai depender, no essencial, da promoção de um 
tecido empresarial agrícola e rural cada vez mais 
bem organizado, melhor qualificado, mais dinâmico 
e mais inovador, o que irá exigir a adopção, na 
próxima década, de um conjunto coerente e eficaz 
de políticas e de acções no contexto, quer do Plano 
Estratégico da PAC (PEPAC), quer da Agenda para 
Inovação para a Agricultura Portuguesa.


