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2 EDITORIAL2

Editorial

NA LINHA 
DA FRENTE
Nunca tínhamos vivido uma crise 
semelhante a esta e, portanto, não 
temos qualquer quadro comparador 
que nos possa apoiar ou, até, guiar.  
Os efeitos da pandemia da Covid-19 
estão ainda em curso e têm 
seguramente uma dimensão  
que ainda não é conhecida  
em todo o seu alcance.

Com vista a minimizar os seus efeitos 
iniciais, os governos e os bancos 
centrais adotaram várias medidas 
de emergência para apoio imediato 
às responsabilidades sanitárias, 
económicas e sociais, com destaque 
para a concessão de garantias de 
empréstimos, visando estimular  
uma maior liquidez e facilitar o  
acesso ao crédito pelas empresas.

Para o momento que se segue – o 
da reconstrução e da recuperação – 
ainda não se conhecem os contornos 
concretos das grandes medidas, mas 
é indiscutível que, também aqui, o 
desempenho do sistema financeiro é 
decisivo, enquanto as restrições serão 
gradualmente levantadas, permitindo 
lentamente o regresso à normalidade.

A responsabilidade da banca é 
assim estratégica, assegurando 
que o dinheiro de proteção chega 
às empresas e aos trabalhadores, 
fundamental para a sua subsistência  
até que a situação melhore.

A partir da nossa quota parte de 
intervenção, o Millennium bcp 
respondeu ativamente a esta chamada. 
Fomos rápidos a operacionalizar 
as moratórias de crédito logo após 
o anúncio do seu modelo e já 
desembolsámos cerca de 200 milhões 
de euros de apoio ao setor primário, no 
âmbito das Linhas com Garantia Mútua, 
tendo até ao momento processado mais 
de 800 contratos de financiamento aos 
empresários agrícolas.

Nesta adversidade, e uma vez mais,  
o setor agrário e agroindustrial foi capaz 
de assegurar o seu compromisso 
social e económico com o país.  
A atividade das explorações agrícolas 
manteve o curso da produção, 
fornecendo os circuitos de distribuição 
e a sua resiliência tratou de garantir  
a alimentação aos portugueses.

Esta edição #4 da Millennium Agro 
News desenvolve-se neste quadro de 
incerteza. Foi esse o desafio que fizemos 
à AGRO.GES para o presente exame 
sobre as perspetivas imediatas em várias 
das principais produções nacionais e 
que foi vivenciado pela TORRIBA, S.A., 
uma Organização de Produtores de 
Hortofrutícolas que representa 150 
produtores, com uma área de produção 
de cerca de 6.000 hectares.

João Nuno Palma
Vice-Presidente da Comissão Executiva



Em análise

IMPACTO DA COVID-19 
NA PRODUÇÃO  
E MERCADOS  
DE PRODUTOS 
AGRÍCOLAS
Procuramos, neste artigo, fazer uma leitura das tendências  
que serão de esperar nos mercados de alguns produtos agrícolas, 
como consequência da crise económica e social provocada pela 
pandemia que atravessamos. No entanto, a incerteza sobre  
a evolução da situação sanitária e, consequentemente, sobre  
o comportamento das principais variáveis que caraterizam  
estes mercados é ainda muito grande, pelo que os elementos  
que apresentamos devem ser lidos com natural precaução.

1  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/outlook/short-term_pt
2  https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=130_130816-9uut45lj4q&title=Covid-19-and-the-food-and-agriculture-

sector-Issues-and-policy-responses
3 https://freshfel.org/freshfel-europe-releases-covid-19-impact-assessment/

Fontes:  
  •  European Commission, Short-term Outlook for EU agricultural markets, Spring 2020, Ed.26 1 
  •   OCDE, Covid-19 and the food and agriculture sector: issues and policy responses, April 2020 2 
  •   European Fresh Produce Association, Covid-19 impact assessment, May 2020 3 
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A. ENQUADRAMENTO

1. O lock-down imposto à generalidade das economias  
à escala mundial praticamente em simultâneo provocou  
um conjunto de consequências de curto-prazo que são  
já evidentes:

•  uma acentuada quebra na atividade económica, com uma 
redução estimada no PIB na UE que, de acordo com as 
estimativas do FMI, deverá atingir cerca de -7,5% em 2020;

•  aumentos muito acentuados do desemprego e do 
rendimento disponível das famílias, que tenderão a 
pressionar em baixa o consumo privado (à escala mundial, 
estima-se que cerca de metade do consumo privado possa 
ser afetado pela atual crise);
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•  uma redução sensível dos volumes transacionados no 
mercado internacional, quer  por diminuição do consumo, quer 
por barreiras acrescidas à livre circulação de mercadorias 
e suspensão de acordos internacionais de comércio;

•  o colapso de alguns canais de escoamento de alimentos, 
de que é exemplo evidente o que sucedeu com o canal 
HORECA ao longo de quase dois meses.

2. A quebra esperada no PIB e o aumento do desemprego 
(com a consequente queda no rendimento disponível das 
famílias) deverá ter apenas um impacto ligeiro na procura 
de alimentos, mas poderá ter um impacto mais severo na 
procura de produtos premium de maior valor e com mais 
serviços incorporados, ou em produtos para os quais existam 
substitutos muito eficazes (conferindo-lhes uma elasticidade 
da procura muito reduzida).

3. A alimentação é uma necessidade básica das populações 
(bens essenciais ou de primeira necessidade), pelo que  
o nível global de procura por alimentos à escala europeia  
e nacional tenderá a ser menos afetado pela atual crise do 
que a procura de outros bens (relativamente supérfluos).  
No entanto, é de esperar uma alteração mais ou menos  
sensível nos hábitos alimentares, a qual será conduzida  
por três drivers essenciais:

•  amplitude da redução do rendimento disponível por 
parte das famílias, dirigindo a preferência de uma fatia 
importante dos consumidores para produtos mais baratos  
e de menor valor;

•  velocidade de recuperação dos mercados internacionais 
e das restrições que atualmente ainda se observam em 
alguns deles;

•  velocidade e dimensão da recuperação dos canais de 
distribuição que colapsaram, com particular ênfase para  
a restauração e o turismo.
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4. Em Portugal, e na Europa de uma forma geral, as empresas 
agrícolas foram excecionadas das restrições impostas à 
atividade económica. Por esta razão, a atividade planeada ao 
nível das explorações agrícolas continuou a desenvolver-se 
de acordo com os planos existentes. Neste domínio, 
vale a pena distinguir diferentes tipos de situações, pelas 
consequências que delas decorrem:

a) Produtos agrícolas cujos mercados colapsaram  
em maior ou menor escala
Enquadram-se neste caso produtos como as flores  
e plantas ornamentais, bem como alguma produção  
de pequena escala de produtos transformados (queijos  
e enchidos) e de outros produtos de origem animal 
(carne de borrego e cabrito) que utilizavam  
essencialmente o canal HORECA para escoamento.  
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Para além deste canal, também os pequenos mercados de 
proximidade (feiras e mercados locais) foram encerrados. 
Nestes casos, o impacto nas vendas foi muito significativo 
(ou mesmo absoluto, no que se refere às flores e plantas 
ornamentais), tendo sido possível, para alguns produtos, 
encontrar alternativas, através do estabelecimento de 
uma relação mais direta com os consumidores (compras 
online e entregas ao domicílio) e pelo desvio de alguma 
produção para a grande distribuição. Estas soluções ajudaram 
a minimizar as quebras do volume de negócios em muitas 
explorações agrícolas, mas carecem de maior robustez para, 
no futuro, poderem constituir-se como alternativa consistente.

b) Produtos agrícolas para consumo em fresco,  
mas que mantiveram escoamento
A generalidade das frutas e hortícolas para consumo em 
fresco que não eram escoadas pelos canais que encerraram, 
bem como a carne e o leite (e seus derivados), mantiveram, 
de uma forma geral, os seus níveis de escoamento.  
No entanto, existem exceções relevantes, nomeadamente 
para os produtos hortofrutícolas com destino à exportação. 
Incluem-se neste caso, por exemplo, os frutos vermelhos  
(ou pequenas bagas), que entre março e abril viram  
uma parte mais ou menos significativa da produção sem 
escoamento e verificaram uma quebra importante no seu 
preço. Também a produção de cereja sofreu um abalo 
importante, neste caso com a agravante de se terem feito 
sentir condições meteorológicas muito desfavoráveis, que 
implicaram reduções acentuadas na produção  
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e na sua qualidade. Uma nota para a produção dos frutos 
cuja colheita se inicia na primavera e se prolonga pelo 
início do verão (peras, maçãs, pêssegos, uvas, ameixas, etc.). 
O impacto nestes produtos dependerá muito da forma 
como puder decorrer a fase de colheita (muito intensiva em 
mão-de-obra) e do modo como a restante economia for 
reabrindo.

c) Produção de produtos agrícolas para transformação
Neste grupo, o vinho é um caso particular, pois o seu 
consumo tem uma forte componente que depende do 
canal HORECA, mas também da exportação. É, para além 
disso, um produto menos essencial à alimentação. Foi notória 
a redução dos níveis de consumo e é uma incógnita a forma 
como tal consumo poderá recuperar. Para além disso, esta 
recuperação será determinante para o valor da uva na 
próxima vindima e, consequentemente, para a economia  
de muitas explorações agrícolas de norte a sul do país,  
em que a vinha é uma cultura dominante. A este facto pode 
vir a juntar-se a incapacidade de algumas adegas em escoar  
a produção de 2019, não tendo por isso capacidade para 
laborar a uva que possam receber em 2020. Para os restantes 
produtos destinados à transformação (azeitonas, cereais, 
oleaginosas, carne, leite e seus derivados), o ano agrícola 
decorre, por agora, normalmente e a principal incógnita tem 
que ver com o comportamento dos mercados internacionais 
ao logo dos próximos meses. Uma nota ainda para o risco que 
decorre de alguma indústria poder ter de vir a suspender a 
produção por registar casos positivos de Covid-19. Se tal 
acontecer em fileiras muito específicas e concentradas,  
em período alto de receção de matérias-primas agrícolas,  
o impacto no escoamento dos produtos agrícolas poderá 
ser pontualmente muito significativo.
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5. Atualmente, as fileira agrícolas funcionam cada vez 
mais de forma integrada, o que pode causar alguns 
constrangimentos mesmo naquelas que pareceriam 
mais resguardadas da quebra no consumo. Um exemplo 
disto é a fileira da cortiça que, mantendo em 2020 o 
funcionamento normal, pode vir a enfrentar uma redução 
do preço à produção em 2021 e 2022 e nos resultados da 
transformação, por via da acentuada diminuição da procura 
de rolhas que decorrerá da diminuição do consumo de 
vinho. Outro exemplo é o da fileira do pinho, que poderá 
ver algumas perturbações no normal fornecimento de 
paletes, causadas pelas alterações no funcionamento  
da logística global. Também a fileira da pasta e do papel 
poderá sofrer impactos indiretos, fruto das alterações  
que ocorrem, por exemplo, ao nível das embalagens. 
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B. FATORES CRÍTICOS  
A MÉDIO PRAZO   
O horizonte temporal dos 
próximos meses (até final de 
2020, pelo menos) encerra um 
conjunto de fatores críticos para 
a produção de alimentos e para 
o funcionamento dos respetivos 
mercados a que vale a pena 
estarmos atentos.

1. Eventual escassez de mão-de- 
-obra (com muito peso de mão- 
-de-obra estrangeira) provocada 
pelas limitações à mobilidade de 
pessoas, especialmente para as 
culturas com picos de produção  
e colheita. A verificar-se, poderá 
ter um impacto muito negativo  
nas principais frutas e hortícolas 
da estação.

2. Quebras adicionais, ou a 
não recuperação, nas cadeias 
de distribuição a jusante das 
explorações agrícolas poderão 
potenciar a criação de excedentes 
sem escoamento. No caso de 
produtos perecíveis (frutas, 
hortícolas, leite, etc.), essas  

ruturas poderão implicar  
a destruição de produção  
(ou a sua retirada do mercado  
a preços muito reduzidos).

3. Quebras nas cadeias  
de distribuição a montante 
das explorações agrícolas 
(sementes, adubos, agroquímicos, 
peças sobresselentes, etc.), 
nomeadamente de recursos 
importados, podem provocar 
o aumento de preços desses 
recursos, com impacto nos  
custos de produção para  
a campanha em curso e 
seguintes. Note-se que a UE 
não é autossuficiente em certos 
fertilizantes minerais, registando 
importações relevantes  
da Bielorrússia, Ucrânia,  
Rússia, Argélia e Marrocos.  
Em relação a micronutrientes  
e produtos para proteção  
das plantas, a Europa importa 
volumes com significado  
de alguns países terceiros,  
nomeadamente da China.
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4. O lock-down e a limitação  
à circulação de pessoas coloca 
também em risco a capacidade 
de cumprimento de algumas 
das exigências de determinados 
mercados, nomeadamente 
aquelas que estão associadas 
aos processos de certificação 
(qualidade e segurança alimentar). 
Este facto, se não for devidamente 
gerido, poderá provocar restrições 
adicionais no acesso a mercados 
mais exigentes.

5. A redução muito acentuada  
do preço do petróleo, em 
resultado da conjugação de uma 
quebra acentuada na procura e de 
uma guerra comercial entre alguns  
dos principais players no mercado 
internacional, está a provocar 
uma descida muito significativa 
na procura de produtos 
agrícolas para a produção 
de biocombustíveis (milho e 
oleaginosas). Este facto tenderá 
a pressionar o mercado destes 
produtos, com impacto negativo 
nos níveis de preços esperados 
para estas matérias-primas, mas 
com impacto positivo na estrutura 
de custos das empresas agrícolas 
utilizadoras de gasóleo.

6. De uma forma geral, e do que 
atrás ficou dito, é de esperar uma 
tendência de aumento nos custos 
de produção da generalidade 
dos produtos agrícolas, fruto de 
um deficiente funcionamento dos 
mercados de fatores e de possíveis 
disrupções em algumas das cadeias 
de abastecimento a montante 
destas produções. A exceção 
deverá verificar-se em relação  
ao preço dos combustíveis.

7. Importa ainda ter presente  
o impacto que a saída do Reino 
Unido da UE poderá ter nas 
relações comerciais entre ambos, 
e que se poderão fazer sentir ao 
longo dos próximos meses.  
No que diz respeito a Portugal, 
este impacto poderá fazer-se sentir, 
nomeadamente, para um conjunto 
de produtos frescos que têm como 
destino este importante mercado.

8. Finalmente, o real impacto 
desta crise nas diversas dimensões 
enunciadas dependerá muito do 
conjunto de políticas que venham 
a ser adotadas nos diversos níveis 
regionais em questão: à escala 
global, à escala europeia e à  
escala nacional.
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C. PRINCIPAIS 
DETERMINANTES 
PARA A EVOLUÇÃO 
DOS MERCADOS
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Cereais, oleaginosas e proteaginosas

EstávelOutlook 2020  
para Portugal 

As estimativas da Comissão Europeia para o espaço 
europeu em relação ao setor dos cereais são as seguintes:

CEREAIS 2019/2020 CEREAIS 2020/2021

9,4%

-8,3%

40,0%

4,8%
Produção

Importações

Exportações

Consumo

-2,2%

-12,0%

-18,0%

-2,9%
Produção

Importações

Exportações

Consumo

É notória a contração esperada para as trocas comerciais, claramente 
mais significativa do que a quebra no consumo, o que irá provocar 
uma tendência altista nos stocks destes produtos.

Ao nível mundial, uma chamada de atenção para o decréscimo  
na produção de cereais nos Estados Unidos em 2019/2020.  
São igualmente relevantes as notícias que dão nota da suspensão 
atual das exportações de cereais por parte da Rússia, que é o maior 
exportador mundial de cereais.
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PROTEAGINOSAS 2019/2020 PROTEAGINOSAS 2020/2021

4,8%

-13%

-6,3%

0,0%
Produção

Importações

Exportações

Consumo

4,4%

-14,0%

-3,3%

0,0%
Produção

Importações

Exportações

Consumo

Para ambas as tipologias de produtos agrícolas, é visível  
a redução prevista nas trocas internacionais, mantendo-se 
o consumo muito estável. Em ambos os casos, estima-se um 
ligeiro aumento nos níveis de produção, por comparação 
com o ano em curso.

OLEAGINOSAS 2019/2020 OLEAGINOSAS 2020/2021

-10,0%

8,9%

3,3%

-1,5%
Produção

Importações

Exportações

Consumo

7,7%

-2,5%

-2,0%

0,7%
Produção

Importações

Exportações

Consumo

Em relação às oleaginosas e proteaginosas, culturas em cuja 
produção Portugal é muito marginal, as estimativas da Comissão 
Europeia são as que se apresentam nos quadros seguintes:
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Assim, o comportamento esperado para os stocks ao nível 
mundial tenderá a manter alguma estabilidade nos preços  
no período em análise, com possível tendência em alta para  
os preços do milho.

No gráfico abaixo (fonte: Comissão Europeia), é possível 
observar a tendência para um ligeiro aumento dos níveis  
de stocks mundiais de trigo e uma ligeira redução para os  
de milho, com a soja a manter-se em níveis idênticos aos atuais.
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AZEITE 2019/2020 AZEITE 2020/2021

3,4%

-19,0%

14,0%

-5,8%
Produção

Importações

Exportações

Consumo

-15,0%

-4,8%

-8,3%

5,2%
Produção

Importações

Exportações

Consumo

Azeite

Estável, em ligeira baixa
Outlook 2020  
para Portugal 

Em termos europeus, as perspetivas da Comissão Europeia 
para a atual e próxima campanhas são as seguintes:

16 IMPACTO DA COVID-19 NA PRODUÇÃO E MERCADOS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
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É esperada uma quebra de produção da ordem dos 15% 
para 2020/2021 por comparação com a campanha anterior, 
provocada, essencialmente, por uma quebra de produção  
em Espanha (-35%) apenas parcialmente compensada  
por um aumento em Portugal (+30%) e em Itália  
(mais do que duplicou).

Os stocks são muito elevados e a manutenção do preço 
ficou a dever-se muito aos apoios à armazenagem  
privada (entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020),  
o que permitiu a estabilização dos preços a partir de  
fevereiro de 2020. No entanto, estes mantêm-se muito  
abaixo (40%) dos níveis médios dos últimos cinco anos.

Na sequência das medidas de confinamento associadas  
à Covid-19, o consumo de azeite aumentou nos principais 
países produtores. Associado à tendência de manutenção 
dos preços em níveis relativamente baixos, espera-se que  
o consumo nos países produtores continue a recuperar, apesar 
do fecho dos restaurantes, uma vez que o retalho e as vendas 
diretas representam cerca de 85% do consumo total anual.

Uma última nota para o risco de eventual escassez de  
mão-de-obra nos olivais intensivos e superintensivos,  
que poderá ocorrer caso se mantenham as restrições  
à circulação de pessoas.



O mercado do vinho ressentiu-se, 
quase instantaneamente com o 
lock-down da economia, quer 
porque o consumo através do canal 
HORECA é muito significativo 
(cerca de 30% do consumo 
europeu), quer porque se trata  
de um produto menos essencial  
no consumo alimentar. Além disso, 
a importância crescente das 
exportações nacionais de 
vinho (nomeadamente para a 
China) tiveram igualmente um 
abrandamento muito significativo. 
Por fim, a redução abrupta do 
número de turistas contribuiu 
também para acentuar a queda  
dos volumes consumidos.

As vendas através do retalho  
e o comércio online têm vindo  
a crescer, mas não o suficiente 
para compensar as quebras de 
vendas em restaurantes e hotéis.

As quebras mais significativas  
no consumo estão associadas aos 
vinhos espumantes e às gamas de 
preço mais elevado, normalmente 
consumidos em momentos de 
festa e celebração.

A recuperação do consumo está 
muito dependente da forma como 
evoluir a situação sanitária ao 
nível global, permitindo um maior 
ou menor desconfinamento das 

Vinho

Em baixaOutlook 2020  
para Portugal 
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VINHO 2018/2019 VINHO 2019/2020

37%

-5,3%

-1,0%

2,5%
Produção

Importações

Exportações

Consumo

-14,0%

-11,0%

-14,0%

-6,7%
Produção

Importações

Exportações

Consumo

pessoas, bem como da velocidade de recuperação dos 
rendimentos das famílias (duração da crise económica).

Como se pode observar no quadro seguinte, são esperadas 
reduções significativas em todas as variáveis relevantes.

Com estas variações, espera-se um ligeiro aumento dos 
stocks ao nível mundial (apesar dos apoios recentemente 
aprovados ao nível europeu para a destilação), podendo 
fazer-se sentir uma pressão no sentido do abaixamento  
dos preços do vinho e, consequentemente, no preço  
das uvas da próxima vindima.

Uma nota final para o facto de o mercado do vinho ser 
muito segmentado, pelo que são de esperar tendências 
muito diversas de segmento para segmento.



Devido à assinalável expansão da 
área de frutos secos em Portugal 
(nomeadamente de amendoeiras, 
de nogueiras e de pinhal manso), 
com muitos pomares ainda muito 
jovens e a entrar em produção, 
espera-se um aumento sustentado 
da produção destes frutos ao longo 
dos próximos anos.

No caso do pinhão, é de referir 
os elevados preços com que a 
campanha 2019/2020 fechou  
(a atingir cerca de 1,7€/kg  
de pinha, com rendimentos de 2%).  
Este valor tenderá certamente a 
ajustar-se em baixa, mesmo que se 
considere que o pinhão é o “fruto 
seco” que mais se assemelha a um 
“produto de luxo”.

Em particular para os casos da 
amêndoa e da noz, com campanhas 
de colheita no final do verão, tudo 
deverá decorrer normalmente, a 
não ser que se venham a verificar 
improváveis disrupções nas cadeias 
a montante da produção.

Para os casos em que a colheita  
é efetuada manualmente,  
é importante manter sob 
observação as questões que 
poderão implicar dificuldades  
no recrutamento da mão-de-obra 
necessária. Esta observação é 
igualmente válida para o caso 
das castanhas, cuja colheita 
decorrerá já em período outonal, 
em que a probabilidade de um 
recrudescimento do número  
de infetados com Covid-19  
poderá ser uma realidade.

Do ponto de vista do  
funcionamento dos mercados, 
não existem razões para esperar 
perturbações de maior, uma vez  
que estamos a falar de consumos 
em franca expansão, tanto ao nível  
do mercado doméstico como  
dos mercados internacionais.  
Ressalve-se, contudo, a sensibilidade 
que existirá sempre face à evolução 
da situação sanitária no país e no 
estrangeiro, pelo que é necessário 
manter uma vigilância ativa.

Frutos secos

EstávelOutlook 2020  
para Portugal 
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Esta categoria inclui uma enorme 
diversidade de produtos, que têm 
em comum a perecibilidade  
e difícil conservação por períodos 
mais prolongados.

Para os produtos que estavam a 
entrar num pico anual de produção 
no início desta crise (março/abril), 
as quebras nas vendas fizeram-se 
sentir, agudizadas para aqueles em 
que o destino eram os mercados  
de exportação.

No entanto, passado o primeiro 
choque, e caso não se venham 
a verificar novas disrupções nas 
cadeias de abastecimento,  
a procura tenderá a normalizar-se.  
Permanece a incógnita sobre 
o ritmo, o grau e a duração da 
reabertura do canal HORECA, 
sendo que para este fator 
contribuirá também, de forma 
significativa, a recuperação 
do turismo.

Como tendência de consumo, 
acentuada pelas preocupações  

com a saúde que a crise  
da Covid-19 veio tornar mais 
evidentes, é de esperar que  
não se verifiquem diminuições 
significativas, com exceção  
daquelas que forem provocadas 
pelas quebras de rendimento  
das famílias e pela eventual  
não-normalização dos canais  
de escoamento que colapsaram  
no início da crise.

É de referir que para a normalização 
dos mercados, na refrega no 
embate inicial, poderá ser relevante 
o mecanismo de retirada de produção 
do mercado, já autorizada pela 
Comissão Europeia, e aplicado 
em Portugal em alguns produtos 
(caso da framboesa, cujo pico 
anual de produção nacional 
ocorre nesta época do ano).

Uma chamada de atenção para 
os produtos que, caso subsistam 
restrições fortes à circulação de 
pessoas nas épocas de colheita, 
poderão enfrentar problemas 
logísticos sérios nesses momentos.

Frutas e hortícolas frescos

Estável, com tendência em baixa
Outlook 2020  
para Portugal 
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Como atrás referimos, a evolução 
da produção e dos mercados da 
generalidade dos produtos agrícolas 
está muito dependente daquilo  
que em termos sanitários venha  
a ocorrer no futuro próximo à  
escala global e à escala nacional.  
Em caso de normalização 
progressiva e definitiva, que  
se deseja, os impactos no setor 
agrícola serão sempre menos 
profundos e mais passageiros.

Ao contrário da crise ocorrida 
nos anos 2009 e seguintes, é 
relevante o facto de a atual crise 
se ter abatido sobre a totalidade 
dos países, provocando uma 
quebra da procura à escala global. 
Esta diferença é importante, pois 
significa que, ao contrário da crise 
anterior, o mercado externo estará 
menos disponível para absorver as 
exportações nacionais de produtos 
agrícolas e alimentares.

Finalmente, uma nota para o risco 
de se agudizarem, por parte de 
alguns países ou regiões do globo, 
as tendências de algum fechamento 
“administrativo” de fronteiras,  
que já se pressentia antes do início 
da crise sanitária. Embora esta 
tendência possa ser vista como 
oportunidade pontual (aumento 

da nossa competitividade por 
“saída de mercado” de players mais 
competitivos), se tal vier a acontecer 
as dificuldades na recuperação 
do abalo provocado por esta crise 
serão muito maiores  
e mais duradouras.

Notas finais
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RODRIGO VINAGRE 
DIRIGENTE DA TORRIBA
- ORGANIZAÇÃO DE 
PRODUTORES DE 
HORTOFRUTÍCOLAS, S.A.

Um minuto com...

Qual o balanço da vossa 
atividade/campanha até  
esta altura do ano?

Para vos falar do balanço desta 
campanha tenho de fazer alguma 
retrospetiva, pois desde que 
começámos a preparar a mesma, 
em setembro de 2019, já se 
passaram muitas coisas, como 
é habitual: áreas e volumes de 
contratação que variam de semana 
para semana entre as intenções dos 
clientes e a dos produtores, clientes 
habituais que por alguma razão 
comercial não quiseram contratar, 
novos clientes que entraram no 
nosso portefólio, sócios que por 

razões comerciais ou de rotação 
de culturas quiseram produzir mais 
desta e menos daquela cultura. 
No entanto, de um modo geral 
e de acordo com as solicitações 
dos nossos clientes, conseguimos 
dar resposta aos pedidos destes 
e satisfazer a oferta de áreas e 
volumes dos nossos sócios.

Falando das culturas, das quais já 
começamos a ter alguns resultados, 
no caso da ervilha (1.250 ha) 
a expectativa era muito boa, 
pois a maioria dos campos teve 
ótimas condições de instalação 
e desenvolvimento até ao início 
da primavera, o que perspetivava 
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boa qualidade e boas produções. 
Tal não veio a acontecer, pois 
a precipitação que começou a 
cair no início da primavera, em 
alguns casos o dobro da média 
normal para a época, causou 
o aparecimento de doenças e 
asfixia radicular. Este fator causou 
menor produção, campos muito 
heterogéneos e dificuldades 
na logística da campanha, pois 
quando iniciámos a colheita era 
difícil decidir o momento ótimo de 
começar a mesma com a agravante 

de, no início de maio, termos tido 
duas semanas com temperaturas 
muito altas.

No caso da batata (800 ha), que 
a par da ervilha é das culturas 
de inverno/primavera com mais 
expressão, aconteceu o mesmo, 
pois as chuvas intensas tiveram 
impactos semelhantes, embora  
não tenham sido tão severos 
no caso da produtividade. No 
entanto, como a batata depende 
das variedades e de períodos de 
entrega mais alargados, pensamos 
que ainda podemos recuperar  
para valores médios.

O brócolo (150 ha), outra das 
culturas que tem relevância  
nessa época, a sua instalação  
e desenvolvimento decorreram 
normalmente e a qualidade  
e produtividade estão dentro  
dos níveis.

As culturas de primavera/verão 
(tomate, pimento, amendoim, 
batata doce e outras, com cerca de 
4.500 ha) estão neste momento 
a acabar de ser instaladas, pois 
na maioria dos casos também 
sofreram os problemas das fortes 
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precipitações do início da primavera. Em termos gerais, além 
do atraso que levam na instalação, estas culturas tiveram 
algum encharcamento e asfixia radicular, várias doenças e 
alguma heterogeneidade no arranque e desenvolvimento, o 
que vai levar à concentração das colheitas, muitas delas no 
final de setembro e até meados de outubro e algumas até 
novembro, com os riscos que isso acarreta. Neste momento, 
podemos dizer que, apesar destas contrariedades (realidade 
de trabalhar a céu aberto), e com o esforço, dedicação e 
profissionalismo dos nossos sócios produtores, as culturas 
começam a apresentar uma boa recuperação e muitas estão 
bem encaminhadas.

Quais as principais dificuldades colocadas pela 
pandemia da Covid-19 e que alterações introduziram?

Gostamos mais de falar em desafios do que dificuldades e 
sem dúvida que, para quem tinha de manter as operações em 
curso, muitas alterações tiveram de ser implementadas de 
imediato. Na verdade, logo no início da segunda semana de 
março, já tínhamos desenhado o nosso plano de contingência 
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interna que permitisse a 
continuidade das nossas operações 
num contexto de pandemia, 
garantindo a saúde e a segurança 
das pessoas: a nossa equipa passou 
a trabalhar num regime rotativo 
entre o sistema presencial e remoto; 
o acompanhamento dos nossos 
sócios/produtores continuou a 
ser constante, mas, sempre que 
possível, num regime remoto 
e, quando necessário, as visitas 
presenciais aos campos passaram 
a ser regidas por novas regras 
que respeitassem o necessário 
distanciamento social  e, por 
último, as interações com os nossos 
clientes também foram, sempre que 
possível, realizadas remotamente. 
Perante esta nova realidade, 
procuramos gerir a situação de 
forma proactiva, mantendo-nos 
atentos, informados e comunicando 
permanentemente com as nossas 
equipas, sócios e produtores, 
prestando o suporte necessário 

dentro dos meios possíveis e 
disponíveis. 

Perante este desafio para o qual 
não estávamos preparados, 
nunca parámos. Na verdade, 
não nos passou pela cabeça que 
isso seria uma hipótese. Somos 
agricultores, produtores de bens 
alimentares de alta qualidade e 
tínhamos compromissos a cumprir 
e, acima de tudo, bens alimentares 
necessários para toda a população, 
esteja ela em casa, no trabalho ou 
em férias. Esta é a nossa missão: 
fazer de tudo para que todos 
tenham à sua disposição produtos 
de qualidade, independentemente 
das condições, 365 dias por ano.

Não posso deixar de referir que da 
adversidade nascem muitas coisas 
boas e, neste tempo de pandemia, 
tenho de louvar o espírito de total 
entreajuda e solidariedade que 
sentimos entre todos os que têm 
relações com a TORRIBA. Saliento 
a ideia de um dos nossos sócios 
de lançar uma campanha de 
angariação de fundos para apoiar 
o Hospital Distrital de Santarém. 
No espaço de um mês, entre 
sócios, colaboradores, clientes 
e fornecedores da TORRIBA, 
conseguimos doar a este hospital  
16 camas articuladas e 26 
conjuntos de Equipamentos  
de Proteção Individual (EPI) no 
valor de 21 mil euros.

26 UM MINUTO COM...
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No que diz respeito aos mercados, a desaceleração abrupta do 
consumo interno e externo, naturalmente, também impacta na 
nossa área. A procura inicial, com o efeito do pânico, fez parecer 
que iríamos entrar em rutura de stocks, mas depois disso o 
consumo baixou abruptamente e o escoamento dos produtos 
tornou-se mais lento, apesar de integralmente contratado.

Com o início do desconfinamento, reabertura dos 
restaurantes e mais vida social, acreditamos que  
o escoamento voltará aos níveis necessários e desejáveis.

As alterações implementadas têm caráter permanente 
ou são temporárias?

Como é evidente, as alterações implementadas que se revelaram 
melhores formas de trabalhar que as anteriores vieram para ficar. 
Demos um salto único a nível tecnológico e de experimentação 
de trabalho remoto. Já outras alterações só fazem sentido neste 
contexto, porém serviram para aprendermos, crescermos e, 
seguramente, não as vamos esquecer. 
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O estudo Covid-19 – Impacto na economia portuguesa elaborado pela Informa D&B, analisa 
o impacto que a crise Covid-19 poderá ter em 2020 nos diferentes setores de atividade da 
economia portuguesa. No total, foram analisadas 853 atividades, utilizando para a sua 
identificação a classificação nacional de atividades económicas (CAE), as quais foram agrupadas 
em 12 grandes setores e 68 subsetores. Os resultados obtidos a partir de uma análise qualitativa 
dos diferentes acontecimentos macroeconómicos e setoriais permitem concluir que o setor da 
Agricultura está pouco exposto à crise Covid-19, isto é, o impacto da pandemia é considerado 
baixo para o ano de 2020. Segundo a FAO – Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, «o abastecimento de alimentos tem sido adequado e os mercados estão estáveis até  
ao momento. Os stocks globais de cereais estão em níveis confortáveis e as perspetivas para  
o trigo e outras grandes culturas básicas para 2020 são positivas». Estamos confiantes que o 
setor agrícola vai ultrapassar este desafio com grande resiliência.

 

Fonte: Informa D&B, Covid-19 – Impacto na economia portuguesa / Retrato do tecido empresarial, maio 2020

SETOR PRIMÁRIO
À PROVA



29MILLENNIUM AGRO NEWS

TOP 5 DE ATIVIDADES COM IMPACTO BAIXO

Atividades de prática médica de clínica especializada, em ambulatório – Serviços Gerais

Comércio a retalho de frutas e produtos hortícolas, em estabelecimentos 
especializados – Retalho

Comércio a retalho de carne e produtos à base de carne, em estabelecimentos 
especializados – Retalho

Agricultura e produção animal combinadas – Agricultura e outros recursos

Comércio a retalho em outros estabelecimentos não especializados, com 
predominância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco – Retalho

Atividades (CAE e 5 dígitos) com maior número de empresas com impacto baixo
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Com o Agro Millennium queremos ser o Banco Parceiro  
no dia-a-dia das Empresas, para domiciliar as ajudas,  
apoiar o investimento no PDR2020, simplificar a  
tesouraria, garantir os seguros agrícolas e facilitar  
a internacionalização dos seus produtos.

Conheça a nova página Agro Millennium.

ESTAMOS CONSIGO
NA AGRICULTURA, 
AGROINDÚSTRIA,  
FLORESTA E PECUÁRIA
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