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São de três tipos diferentes os impactos que a saída 
da pandemia e a invasão da Ucrânia pela Rússia 
estão a ter sobre a agricultura portuguesa:

• dificuldades de abastecimento do mercado 
nacional dos factores de produção agrícola;

• aumento dos preços dos produtos e dos factores 
de produção agrícolas;

• dificuldades no acesso aos mercados agrícolas 
externos.

Estando conscientes das estreitas relações 
existentes entre estes diferentes tipos de impactos, 
vamo-nos limitar neste artigo a fazer algumas 
reflexões sobre o aumento dos preços na produção 
agrícola nacional que, em nossa opinião, irá 
constituir o seu principal impacto.

A actual escalada dos preços mundiais teve início 
no final do 1º Trimestre de 2021, tendo sofrido uma 
clara aceleração após a invasão da Ucrânia pela 
Rússia. 

FIGURA 1.
EVOLUÇÃO DO PREÇO DO PETRÓLEO, ENTRE 2000 E 2022* E A EVOLUÇÃO NOS ÚLTIMOS MESES.                                            
(2022*: MÉDIA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO, INCLUSIVE).  (FONTE: BANCO MUNDIAL, JULHO 2022)
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Na base desta escalada esteve a evolução dos 
preços do petróleo, cujo pico actual é o quarto 
nestes últimos 50 anos e o segundo nos últimos 15 
anos (Figura 1):

• em 1973, em consequência do embargo imposto 
pela OPEP às exportações para os EUA;

• em 1979-80, em consequência da Revolução no 
Irão e da Guerra Irão-Iraque que se lhe seguiu;

• entre 2007 e 2014, decorrente do enorme 
aumento da procura por parte da China e da 
Índia, que teve um primeiro pico em 2008 e se 
manteve elevado entre 2011 e 2013;

•  desde o início de 2021 em consequência da 
crise pandémica e acelerado com a Guerra na 
Ucrânia.

O comportamento dos preços mundiais dos 
fertilizantes e dos produtos agrícolas foi 
semelhante aos dos preços do petróleo sendo de 
destacar:

• no caso dos preços dos fertilizantes, as subidas 

FIGURA 2.
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DOS FERTILIZANTES, DESDE 2000 A 2022* E A EVOLUÇÃO NOS ÚLTIMOS MESES.
(2022*: MÉDIA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO, INCLUSIVE). (FONTE: BANCO MUNDIAL, JULHO 2022)

verificadas entre 2007 e 2013 e a ocorrida nos 
últimos meses (Figura 2);

• no caso dos preços dos produtos agrícolas, 
o período entre 2010 e 2014 e o que vivemos 
actualmente (Figura 3).
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No que diz respeito à actual escalada dos preços 
mundiais são os seguintes os principais factores 
determinantes da sua evolução:

• políticas macroeconómicas expansionistas 
que se iniciaram na Presidência Trump (política 
monetária) e se generalizaram como tentativa de 
combater os impactos negativos da pandemia 
(políticas orçamentais);

• ritmo de crescimento da procura muito superior 
ao da oferta na saída da crise pandémica;

• políticas de transição energética;

• perturbações nos mercados resultantes da guerra 
e de políticas protecionistas dela decorrente;

• extensão à grande maioria dos bens e serviços 
de consumo intermédio e final das subidas nos 
preços mundiais.

De acordo com os dados do Banco Mundial, a 
actual escalada dos preços mundiais caracteriza-se 
por:

• preços do petróleo que atingiram em Março 
de 2022 um valor 4 vezes superior ao de Abril 
de 2020, o que correspondeu ao maior aumento 
verificado desde 1973;

• preços dos fertilizantes que aumentaram, 
em média, 220% entre Abril de 2020 e Março 
de 2022, o que correspondeu à maior subida 
verificada desde 2008;

• preços agrícolas que, em média, cresceram 
84% durante o período em causa, o que 
correspondeu, também, ao seu maior aumento 
desde 2008.

De acordo com a FAO Food Price Index de Junho 
de 2022 verificou-se, entre Maio de 2021 e Maio de 
2022, os seguintes aumentos de preços:

FIGURA 3.
FAO FOOD PRICE INDEX, PARA DIFERENTES PRODUTOS, ENTRE 2000 E 2022* E A EVOLUÇÃO NOS ÚLTIMOS MESES. 
(2022*: MÉDIA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO, INCLUSIVE). (FONTE: FAO, JULHO 2022)
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• +22,8% para o conjunto dos produtos;

• +13,6% para a carne;

• +16,9% para o leite;

• +29,7% para os cereais;

• +31,1% para os óleos vegetais.

É hoje em dia consensual que o processo 
inflacionista em curso é de natureza estrutural e 
irá permanecer, de acordo com o Banco Mundial, 
até pelo menos o final de 2024.

De acordo com o Commodity Markets Outlook 
do Banco Mundial de Abril deste ano é de prever 
que, em média:

• os preços do petróleo terão, em relação a 
2020, um aumento de 206%, em 2022, 171% em 
2023 e 110% em 2024;

• os preços dos fertilizantes irão, em relação a 
2020, aumentar 206% em 2022, 171% em 2023 e 
130% em 2024;

• os preços do trigo, irão, em relação a 2020, 
crescer 93,9% em 2022, 63,8% em 2023 e 59,5% 
em 2024;

• os preços do milho, em relação a 2020, 
aumentarão 87,8% em 2022, 69,7% em 2023 e 
68,5% em 2024;

• os preços no conjunto dos produtos 
agrícolas, em relação a 2020, irão aumentar 
60,8% em 2022, 44,1% em 2023 e 43,4% em 
2024;

É de realçar que estas projecções têm subjacente 
um elevado grau de incerteza associado com o 
desfecho da guerra na Ucrânia.

Face a esta escalada de preços, importa responder 
às duas seguintes questões:

• Que impacto ela terá sobre os custos de 
produção das culturas agrícolas portuguesas?

• Que aumentos nos preços dos diferentes 
produtos agrícolas serão necessários para 
analisar os aumentos previstos para os 
respectivos custos de produção?

Para podermos responder a estas duas questões 
procedemos:

• à escolha de algumas culturas temporárias 
e permanentes representativas da produção 
agrícola nacional e à elaboração das respectivas 
contas de cultura a preços de 2021;

• a uma previsão quanto à evolução dos preços 
dos principais factores de produção entre 2021 e 
2022;

• ao cálculo dos custos de produção para 2022 e 
dos respectivos aumentos de preços necessários 
para anular os respectivos aumentos de custos.

As culturas temporárias escolhidas foram o trigo, 
o milho grão, o arroz, o tomate para indústria e a 
batata para indústria. As culturas permanentes em 
causa são o amendoal, a vinha, o olival e a pêra 
Rocha.

Com base nos dados disponíveis na AGRO.GES em 
relação aos coeficientes técnicos destes diferentes 
tipos de culturas e aos preços dos factores e dos 
produtos finais em vigor na campanha de produção 
de 2021, elaboraram-se as respectivas contas de 
cultura.



ARTIGO TÉCNICO

AGRO.GES  •  JULHO 2022

A partir de contactos telefónicos com técnicos das 
empresas abastecedoras de factores intermédios 
de produção, de técnicos de campo especializados 
nas culturas em causa, assim como de alguns 
produtores agrícolas, estabelecemos previsões 
quanto aos aumentos dos respectivos preços entre 
2021 e 2022 que, em média, correspondem a:

• +52% no preço do gasóleo verde;

• +190% na energia no período de ponta, +207% 
em período de cheia, +198% em período de vazio 
e +241% em período de super vazio;

• +136% no preço da ureia, +128% no preço 
do cloreto de potássio, +77% no preço do 
superfosfato e +103% nos adubos compostos;

• +200% no preço dos herbicidas, +25% nos 
outros fitofármacos para as culturas permanentes 
e + 15% no caso das culturas temporárias;

• +30% no preço da secagem do milho grão e 
arroz;

•  O aluguer do avião para a cultura do arroz, 
considerou-se um aumento equivalente ao 
aumento do preço do gasóleo verde.

Com base nestas estimativas, quanto ao aumento 
dos preços dos principais factores de produção 
entre 2021 e 2022, procedeu-se ao cálculo, para 
as diferentes culturas temporárias e permanentes 
escolhidas, dos respectivos aumentos dos custos de 
produção por hectare que correspondem a:

• +34% no caso do trigo, +53% no milho grão, 
+24% no arroz, +25% no tomate para indústria e 
+27% na batata para indústria;

• +56% no caso da amêndoa, +41% na azeitona 
para azeite, +30% na uva para vinho e +18% 
para a pêra Rocha.

Quanto ao aumento dos preços no produtor em 
causa necessários para anular os aumentos dos 
custos de produção por nós estimados, concluímos 
que eles também assumiram valores, variando 
entre os +14% no caso do pêra Rocha e +36% no 
caso do milho grão, passando por +30% no caso 
do trigo, +26% no caso da uva para vinho, +24% 
no caso quer da amêndoa, quer da azeitona para 
azeite, +20% para o tomate para indústria, +16% na 
batata para indústria e +21% para o arroz.

FIGURA 4.
ESTIMATIVA DOS AUMENTOS DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO E DOS PREÇOS NECESSÁRIOS PARA OS ANULAR. 
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Da recolha de preços no produtor esperados para 
a actual campanha de produção, foi-nos possível 
concluir que, no caso:

• do arroz, do milho grão, do trigo e do tomate e 
da batata para indústria, é de prever um efeito 
relativamente positivo sobre os respectivos 
resultados económicos em 2022; 

• da uva para vinho, da azeitona para azeite, da 
amêndoa e da pêra Rocha é de prever uma 
evolução menos positiva dos seus preços, com 
um impacto global negativo sobre os respectivos 
resultados económicos.

É de realçar que, muito provavelmente, se irá 
assistir nos próximos tempos a uma “correção” 
bastante mais rápida nos preços dos produtos do 
que nos preços dos fatores de produção, com o 
consequente impacto negativo futuro sobre os 
resultados económicos das explorações agrícolas 
portuguesas. 

Importa, por último, sublinhar que as nossas 
estimativas quanto aos aumentos dos preços 
dos factores de produção e dos correspondentes 
custos, são valores médios, que poderão não 
representar de forma adequada muitas das 
situações verificadas na grande parte das 
explorações agrícolas portuguesas.


