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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 
recentemente a estratégia "farm to fork”1 que 
propõe as seguintes metas: 

1. conversão de 25% da superfície agrícola utilizada 
(SAU) para o modo de produção biológico (MPB);

2. redução de 50% no uso de pesticidas; 

3. redução de 20% no uso de fertilizantes de 
síntese; 

4. redução de 50% nas perdas de nutrientes; 

Na perspetiva 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, segundo o Instituto Nacional de Estatística2, 
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 
UE, estabilizando-se durante os últimos 5 anos o 
padrão de consumo nacional. Portugal apresenta 
atualmente 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-Membros. 

O mercado de fertilizantes em Portugal, no âmbito 
das novas estratégias europeias, poderá assim 
evoluir de forma substancialmente diferente 
com respeito ao que se prevê a nível europeu. 
Nesse sentido, a ANPIFERT - Associação Nacional 
de Produtores e Importadores de Fertilizantes 
identificou a necessidade de se projetar a sua 
evolução durante os próximos 10 anos e promoveu, 
recentemente, o desenvolvimento de um estudo   
estratégico executado pela AGRO.GES que procurou 
responder às seguintes questões:

1. Identificação dos pressupostos para 
estabelecimento de cenários, de forma a 

garantir o cumprimento a nível nacional das 
determinações do ‘farm to fork’;

2. Avaliação de cenários de evolução das áreas de 
diferentes tipos de culturas agrícolas durante os 
próximos 10 anos;

3. Evolução das necessidades de fertilizantes com 
base nas necessidades médias nutritivas das 
culturas e projeção da evolução de áreas em 
Modo de Produção Biológico;

4. Evolução dos níveis de produtividade primária 
esperada durante os próximos 10 anos e análise 
do impacto económico estimado para as 
principais culturas agrícolas em Portugal.

5. Análise da manutenção da viabilidade 
económica das explorações tipo de cada uma 
das culturas selecionadas.

O estudo realizado pela AGRO.GES, que pode ser 
consultado na íntegra no site da ANPIFERT3, teve 
como base três componentes principais:

1. Realização de uma 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 a forte 
prevalência de áreas em MPB;

1.2. Culturas tipo-2, considerando a % que 
ocupam actualmente no mercado nacional e 
com base nas necessidades nutricionais 
médias das culturas, função da produtividade 
média e da área total a nível nacional; 

2. Identificação dos pressupostos para 
estabelecimento de cenários, de forma a 
garantir o cumprimento a nível nacional das 
determinações do ‘farm to fork’;

3. Análise do impacto económico nas explorações 
agrícolas: impactos estimados para as culturas 

1. https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en

2. INE. (2021). Estatísticas Agrícolas 2020: A agricultura nacional no contexto do Green Deal: menos fertilizantes minerais, mas mais pesticidas face à média da UE – 2020. 
Instituto Nacional de Estatística - informação à comunicação social. 22 julho 2021

3. http://anpifert.pt/

http://anpifert.pt/Estudos/F2F_ANPIFERT_Estudo_2022.pdf
http://anpifert.pt/Estudos/F2F_ANPIFERT_Estudo_2022.pdf
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em estudo para cada um dos cenários e análise 
da manutenção da viabilidade económica das 
explorações de cada uma das culturas.

A nível nacional, foram identificadas 19 potenciais 
culturas de interesse (Tabela 1): 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 culturas tipo-1 
selecionadas foram 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 culturas tipo-2 
selecionadas foram 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. A seleção das distintas tipologias de interesse 
procurou representar todas as regiões agrícolas 
portuguesas que apresentam importância no 
contexto do mercado de fertilizantes nacional4.

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%

TABELA 1. CULTURAS DE INTERESSE IDENTIFICADAS. MPB CORRESPONDE À ÁREA TOTAL (HA) DE 
CADA CULTURA, A NÍVEL NACIONAL, CERTIFICADA COMO “MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO”

Fonte: INE

4. A Região Autónoma da Madeira não foi considerada pois apresenta um nível de consumo de fertilizantes inferior a 1% do valor total nacional.
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Com base nas culturas apresentadas na Tabela 
1, 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. O conjunto de casos 
de estudo definidos apresenta um elevado grau de 
representatividade do sector agrícola português 
pois retrata 92% da SAU total nacional.

Cumprindo com os pressupostos principais no 
âmbito da estratégia “farm to fork”, os impactos 
sobre as culturas tipo-1 assumiram 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 até 2030.

Em concordância com os mesmos pressupostos, 
os impactos sobre as culturas tipo-2 assumiram os 
seguintes pressupostos específicos:

1. As áreas das culturas tipo-2 e a sua distribuição 
geográfica a nível nacional mantêm-se constantes 
durante os próximos 10 anos.

2. Redução de 20-X5 (%) 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 
cultura, estimadas para os níveis médios de 
produtividade actuais;

3. Redução de 50% das perdas de nutrientes. As 
perdas foram estimadas 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.

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 médios6.

5. 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;
6. Atendendo à evolução intra e inter-annual de preços, foram considerados os níveis de preços referentes ao ano de 2021.
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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 remuneração 
do empresário, foi estimado para cada caso de 
estudo. 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 
comerciais, 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 bruta7;

• 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). Com respeito ao impacto sobre 
o mercado de fertilizantes, este estudo incidiu 
unicamente 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.

Os resultados foram 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. 

A primeira grande conclusão deste estudo indica 
que a agricultura portuguesa apresenta condições 
estruturais para alcançar a primeira meta da 
estratégia (i.e., 25% SAU em MPB até 2030)8. 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. Assim sendo, 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.

Como resultado da implementação da estratégia 
“farm to fork” a nível nacional, projetam-se perdas 
globais 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 e deve ser entendida como 
prioritária.

7. 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.
8. 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 con-
versão 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 re-
duziu-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 monitor-
ização das metas apresentadas a nível europeu, Portugal poderia ser total ou parcialmente isento das reduções propostas. 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 (IFAP) e apresenta os valores correspondentes às áreas MPB, por cultura e por zona territorial.
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FIGURA 1. 
REDUÇÕES TOTAIS (N) POR REGIÃO 
NA INCORPORAÇÃO DE ADUBOS 
INORGÂNICOS.

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.

• O impacto sobre o RFE das culturas apresenta-
se como significativo para a generalidade dos 
casos definidos como culturas tipo-2. Verificam-
se perdas muito consideráveis (>850 €/ha) no 
RFE dos seguintes casos: vinha, tomate indústria, 
amendoal moderno, citrinos (laranja), batata, 
pêra-rocha e maçã. 

• A dimensão do impacto económico varia 
consideravelmente entre regiões. 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. 

• 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 (Figura 1), o que corresponde a perdas 
comerciais de 30,6 M€/ano.

De acordo com os principais resultados obtidos, 
identifica-se que a implementação da estratégia 
“farm to fork” terá consequências negativas 
para o conjunto da economia portuguesa e em 
particular para o setor agroalimentar e a fileira 
dos fertilizantes. Assim sendo, se a Europa deseja 
manter os pilares da Política Agrícola Comum, 
procurando conciliar produção e segurança 
alimentar, desenvolvimento rural e sustentabilidade 
ambiental terá inevitavelmente de abordar esta 
questão com maior profundidade. 

Esperamos que tanto este artigo, como o estudo   
que o suporta, sirvam como contributos relevantes 
para melhor orientar a discussão pública e as 
instituições governamentais, tanto nacionais como 
europeias, no desempenho desejável das suas 
funções. 
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