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ESPERANÇA
Os Frutos de Casca Rija têm um 
conjunto significativo de produções 
em Portugal que, contudo, oscila entre 
a grande e a pequena expressividade 
ou que, também por essa dimensão, 
não dispõe de informação robusta  
e significativa. Tivemos, por isso,  
de encontrar um foco que 
manifestamente demonstrasse  
a valia desta fileira.

Na Balança Comercial de 2018, as 
exportações totais de Frutos de Casca 
Rija corresponderam a 67,4 milhões 
de euros contra 62,4 milhões de euros 
registados nas importações que 
comparam um pouco acima do conjunto 
das quatro espécies que escolhemos 
para o presente exame da AGRO.
GES, dado que – no mesmo período 
de tempo  – as exportações de 
Amêndoa, Noz, Castanha e Avelã 
corresponderam a 56,1 milhões de 
euros e as importações significaram  
53 milhões de euros.

Foi assim possível medir o contributo 
de cada uma destas produções, 
confirmando a importância tradicional 
da Castanha e constatar o crescimento 
acentuado da Amêndoa, até por 
beneficiar dos novos métodos da 
exploração intensiva. Já numa outra 
dimensão, a Noz revela interessantes 
indicadores, sobretudo no Alentejo, 
e a Avelã está estabilizada. Vale a pena 
ler este exame. Até pela sua raridade!

Também nesta edição #3 fazemos 
uma incursão pela Pecuária, através  
do convite que dirigimos à participação  
da Federação Portuguesa de 
Associações de Suinicultura (FPAS) 
para um contributo sobre o ponto 
de situação do setor em Portugal. 
Aconselho a sua leitura porque  
está esclarecedor.

Tendo plena consciência da evolução  
da suinicultura portuguesa e, mais 
recentemente, dos seus progressos 
exportadores, a vontade dos empresários 
é continuar a melhorar a qualidade 
da sua atividade e aumentar a produção 
que atualmente satisfaz 65% do consumo 
nacional, ambicionando atingir a 
autossuficiência até 2030. Percebe-se 
por isso a sua vontade de aumentar 
as produções.

Finalmente, não quero passar à margem 
da ameaça que constitui o COVID-19. 
Nestes dias novamente turbulentos, 
desta vez por razões epidémicas 
de escala global, quero desejar uma 
rápida ultrapassagem destas nuvens 
negras. Uma vez mais, o setor primário 
é chamado a desempenhar um papel 
incontornável neste desafio. Em suma: 
há Esperança!

João Nuno Palma
Vice-Presidente da Comissão Executiva
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FILEIRA D0S
FRUTOS DE 
CASCA RIJA
(Amêndoa, Castanha, Noz e Avelã)
Em Portugal, a informação consistente sobre o conjunto dos Frutos de Casca Rija  
é escassa. Daí que tenhamos solicitado à AGRO.GES que nos fizesse o exame 
sobre as quatro principais produções nacionais desta fileira: Amêndoa, Castanha, 
Noz e Avelã. Com o objetivo de auxiliar o empresário e o investidor, com 
informação mais precisa e fiável sobre o ponto de situação desta fileira, 
procurando ainda retratar o respetivo nível estimado de risco, aqui  
está o nosso contributo. 



01. SÍNTESE DE 2018
EM PORTUGAL 

Fileira dos Frutos de Casca Rija (Amêndoa, Castanha, Noz e Avelã)

82.717
Hectares 

(2,3% da SAU)

60.763
Toneladas 

de produção

Frutos de Casca Rija Amêndoa Castanha

56 M€
De exportações

20 Mil toneladas

2,51 €/kg
Preço médio 

de exportação

53 M€
De importações

5,65 €/kg
Preço médio 

de importação

39.642
Hectares

21.462
Toneladas 

de produção

9,9 M€
De exportações

5 Mil toneladas

1,91 €/kg
Preço médio 

de exportação

24,5 M€
De importações

5,08 €/kg
Preço médio 

de importação

38.874
Hectares

34.131
Toneladas 

de produção

11 Mil toneladas 4,8 Mil toneladas

5 €/kg Preço 
médio*

43,9 M€
De exportações

15 Mil toneladas

3,01 €/kg
Preço médio 

de exportação

6,4 M€
De importações

2,49 €/kg
Preço médio 

de importação

2,6 Mil toneladas

3 €/kg Preço 
médio*

Fonte: INE, AGROGES, UE4 FILEIRA DOS FRUTOS DE CASCA RIJA



NOZ AVELÃ

3.851
Hectares

4.750
Toneladas 

de produção

2,2 M€
De exportações

414 Toneladas

5,31 €/kg
Preço médio 

de exportação

19,8 M€
De importações

5,97 €/kg
Preço médio 

de importação

3,3 Mil toneladas

350
Hectares

240
Toneladas 

de produção

52,3 m€
De exportações

9,81 €/kg
Preço médio 

de exportação

2,3 M€
De importações

5,44 €/kg
Preço médio 

de importação

Toneladas5

Toneladas424

5.563
Empresas de Frutos 

de Casca Rija

6
Organizões 

de produtores 
certificadas em Frutos 

de Casca Rija

52,4 M€
Volume de negócios 

(Frutos de Casca Rija)

Não existem 
quaisquer incentivos 

diretos à produção de 
Frutos de Casca Rija

*Fonte: Sistema de Informação de Mercados Agrícolas (SIMA).

3,5 €/kg Preço 
médio* 2,43 €/kg Preço 

médio*
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02. PRODUÇÃO 
DE FRUTOS DE 
CASCA RIJA   
Evolução dos principais 
indicadores nacionais
Em Portugal, ao longo dos últimos 
dez anos, a área de Frutos de 
Casca Rija cresceu, em média,  
à taxa de 2,4% ao ano. 

Entre 2008 e 2018, a área de  
Frutos de Casca Rija no Alentejo 
teve um crescimento bastante 
considerável devido às culturas  
da Amêndoa e da Noz, que têm 
crescido a uma taxa de 26,3%/
ano e 11,9%/ano, respetivamente, 
devidoà rentabilidade das culturas 
ligada com o desenvolvimento  
das infraestruturas de Alqueva.  
Na Beira Interior e Trás-os-Montes, 
também  têm registado um 
crescimento considerável, 2,7%/
ano e 1,5%/ano, respetivamente, 
devido ao crescimento nestas 
regiões da cultura da Castanha  
e da Amêndoa.

As produtividades dos Frutos  
de Casca Rija têm apresentado 
uma progressão muito significativa 
desde 2014, tendo nos últimos dez 
anos crescido 3,2%/ano em Portugal.  
O crescimento da produtividade média 
na última década fica a dever-se 
à adoção das novas tecnologias 
na cultura da Amêndoa a partir 
de 2014, com um aumento da 
produtividade desta em 111,5%, 
principalmente na região de Alqueva.

O volume de produção dos Frutos 
de Casca Rija tem acompanhado 
as tendências de aumento que se 
têm observado nas suas áreas, 
realçando os aumentos de produção 
na cultura de Amêndoa.

Alcançou máximos dos últimos 
dez anos em 2018 (60 mil 
toneladas em Portugal.
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Estes valores resultam do crescimento 
médio anual nacional de 5,7%/ano.

Na última década, o preço médio 
da Amêndoa foi de 5,3€/kg, 
da Noz 2,8€/kg e da Avelã e 
Castanha 1,7€/kg. A Amêndoa 
atingiu o seu máximo em 2015 
(7,9€/kg), estando a Noz 
relativamente estável desde 2015, 
por volta dos 3€/kg. A Avelã e 
a Castanha têm vindo a subir 
gradualmente ao longo dos anos.

O volume de negócios total 
associado à produção de 
derivados de Frutos de Casca 
Rija tem evoluído de forma muito 
positiva, tendo atingido um 
máximo absoluto no ano 2018  
– 52,4 milhões de euros.

Esta evolução favorável reflete 
a conjugação do aumento das 
áreas e volumes produzidos 
conjugados com subidas  
de preços.
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03. PRODUÇÃO 
DE FRUTOS DE 
CASCA RIJA   
Evolução dos principais 
indicadores por região
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Através dos gráficos anteriores, 
podemos verificar que tanto a área, 
como a produção de Frutos de 
Casca Rija têm incidido, sobretudo, 
na região de Trás-os-Montes, 
que em termos de superfície se 
tem mantido bastante constante, 
apresentando algumas oscilações 
em termos de produção. Contudo, 
a partir de 2016 tem-se observado 
um acentuado aumento, tanto 
em termos produtivos, como de 
superfície na região do Alentejo,  
o que já começa a ter algum 
impacto nos resultados nacionais, 
retirando preponderância  
à região transmontana.

No caso da Amêndoa, em particular, 
observamos uma ligeira redução 
de área de Amendoal no Algarve, 
repercutindo-se em termos nacionais. 
Contudo, observa-se um acentuado 
aumento no Alentejo, a partir de 
2016, permitindo concluir que o 
acréscimo dos Frutos de Casca Rija 

no Alentejo deve-se à expansão  
de área de Amendoal nessa região. 
Em termos produtivos ocorreu uma 
grande queda devido à diminuição 
de áreas no Algarve e Trás-os-Montes,  
mas com uma forte recuperação a 
partir de 2016 devido ao à expansão 
de área no Alentejo.

Relativamente à Castanha, temos uma  
expansão gradual da superfície ao 
longo dos anos, quase exclusivamente 
em Trás-os-Montes. No que diz respeito 
à produção, observa-se claras 
oscilações, estando relativamente 
estável em termos médios.

Por fim, relativamente à Noz e 
à Avelã, tem-se observado uma 
redução de áreas e de produção 
em todas as regiões e culturas, 
à exceção da Noz, na região 
do Alentejo, onde tem vindo 
a aumentar nos últimos anos, 
refletindo-se na produção.
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04. COMÉRCIO
INTERNACIONAL   

Milhões €

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportações 19,3 21,0 19,7 22,4 42,0 59,2 64,0 53,7 61,2 49,4 56,1

Amêndoa 2,2 2,3 2,7 3,7 4,4 4,8 5,6 11,9 6,1 10,3 9,9

Castanha 16,4 17,7 16,3 18,1 36,7 53,4 57,0 40,6 53,4 37,6 44,0

Noz 0,6 0,8 0,6 0,5 0,7 0,7 0,1 0,1 1,5 1,5 2,2

Avelã 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1

Importações 24,2 20,9 25,3 26,2 32,8 36,8 42,0 43,6 40,9 48,2 53,0

Amêndoa 6,0 6,7 9,4 10,8 13,1 15,0 19,4 20,9 19,0 21,2 24,5

Castanha 2,0 2,9 2,0 1,1 6,6 8,4 7,8 3,0 3,4 3,8 6,4

Noz 14,9 10,2 12,7 13,2 11,6 11,6 12,7 16,9 16,1 20,7 19,8

Avelã 1,3 1,1 1,2 1,1 1,5 1,7 2,1 2,7 2,4 2,4 2,3

Balança
comercial

-4,8 0,1 -5,6 -3,7 9,3 22,4 22,0 10,1 20,3 1,3 3,1

Amêndoa -3,8 -4,4 -6,7 -7,1 -8,7 -10,2 -13,9 -9,0 -12,9 -11,0 -14,6

Castanha 14,4 14,8 14,3 17,1 30,1 45,0 49,3 37,5 50,0 33,8 37,6

Noz -14,3 -9,4 -12,1 -12,7 -10,8 -10,9 -11,7 -16,0 -14,6 -19,2 -17,6

Avelã -1,2 -0,9 -1,0 -0,9 -1,2 -1,5 -1,7 -2,4 -2,3 -2,4 -2,3
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Na última década, o saldo da balança comercial dos 
Frutos de Casca Rija tem vindo a melhorar, mas com 
algumas oscilações. No caso da Amêndoa, Castanha,  
Noz e Avelã, em termos gerais, tem-se mantido positivo  
desde 2012, com um excedente máximo de aproximadamente 
20 milhões de euros em 2013, 2014 e 2016. Em 2017  
e 2018, apesar de valores positivos, sofreu uma  
descida bastante acentuada. 
 
Olhando em particular para cada umas das culturas, 
concluimos que o excedente positivo deve-se às  
exportações de Castanha, que aumentaram  
significativamente (+161%), ao contrário da Amêndoa,  
Noz e Avelã, que têm aumentado bastante  
mais as importações do que as exportações,  
com uma redução da balança comercial de -284%,  
-23%  e -92%, respetivamente. 
 
A Amêndoa é exportada quase exclusivamente para 
Espanha. A importação provém marioritariamente 
de Espanha, existindo também uma importação 
considerável dos EUA e da Alemanha.
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Quanto à Castanha, a quantidade importada é quase 
exclusivamente de Espanha, enquanto a exportada 
tem como principais países de destino Itália, França, 
Espanha e Brasil. 

 
No que diz respeito à Noz, a maior parte é exportada 
para Espanha e uma quantidade significativa para Itália, 
Angola e Suíça. As importações são mais repartidas, 
sendo Espanha e Chile os principais países de origem, 
com a mesma preponderância, seguindo-se a Alemanha, 
França e EUA. 

 
Por fim, quanto à Avelã, temos uma pequena quantidade 
exportada, praticamente na totalidade para Angola.  
A importação é bastante superior, sendo Espanha e Turquia 
os principais países de origem. Os Países Baixos, França, 
Itália e Alemanha merecem também destaque.
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05. PRODUÇÃO 
DE FRUTOS DE 
CASCA RIJA  
NO MUNDO  
A Amêndoa tem como maior 
produtor, em termos mundiais,  
os EUA, seguindo-se Espanha, Irão, 
Marrocos e Turquia. Espanha, 
apesar de se situar como segundo 
maior produtor de Amêndoa  
do Mundo, é o país que maior  
área possui de Amendoal.  
A produção (c/casca) europeia  
foi de 475 mil toneladas  
(15% da produção mundial).

Quanto à Castanha, China distancia-se 
bastante como o maior produtor, 
seguindo-se a Bolívia e a Turquia, 
tanto em termos de área, como de 
produção. A produção europeia 
foi de 155 mil toneladas (6,6% da 
produção mundial).

Relativamente à Noz, a China 
volta a distanciar-se como o maior 
produtor em termos de área e 
produção, seguindo-se EUA, Irão 
e Turquia, tendo o Irão maior área 
do que os EUA, apesar de menor 
produção. A produção (c/casca) 
europeia foi de 174 mil toneladas 
(20% da produção mundial).

Por fim, a Avelã tem como maior 
produtor a Turquia, seguindo-se 
Itália e Azerbaijão.  
A produção (c/casca) europeia  
foi de 392 mil toneladas  
(11% da produção mundial).



Fonte: INE, AGROGES, UE

06. À ESCALA 
GLOBAL
Devido ao aumento do consumo humano de Frutos de Casca Rija 
(“New Diet 2030”) é esperado que a superfície de culturas 
como a Amêndoa, Castanha, Noz e Avelã tendam a crescer.

É expectável que o consumo europeu de frutos de casca rija 
e vegetais aumente em 319 gramas per capita semanais 
até 2030. 

Em certas regiões, devido às questões que têm vindo 
a surgir, nomeadamente o uso da água e o impacto da 
monocultura, é esperado que o crescimento de culturas 
com rentabilidade acima da média desacelere.

Devido aos problemas de seca na Califórnia, a oferta de 
Amêndoa tem vindo a diminuir e, ao mesmo tempo, como 
referido anteriormente, a procura tem vindo a crescer, 
principalmente nos países asiáticos, o que se torna numa 
ótima oportunidade quando com garantia de água.
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07. EM  
PORTUGAL
A área de Frutos de Casca Rija, de Amêndoa, 
Castanha, Noz e Avelã, deverá continuar a 
aumentar significativamente no futuro, devido  
ao crescente consumo humano de frutos secos.

São culturas que têm vindo a mostrar bastante 
rentabilidade e consequente adesão por parte 
dos investidores.

A cultura da Amêndoa tem vindo a afirmar-se 
bastante em Portugal, com grandes investimentos, 
especialmente na região do Alentejo. A Noz  
é uma cultura emergente, já com vários testes 
em processo, e a Avelã começa a seguir o 
mesmo padrão. Quanto à Castanha, é uma 
cultura muito explorada no norte do país, na 
região de Trás-os-Montes, com um mercado 
grande, mas com o perigo emergente das 
doenças e pragas que têm vindo a afetar 
bastante as produções.

Ranting atual  c/perspetiva 
de evolução estável

Perspetiva global de investimento 
válida até nova atualização.
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PEDIDO ÚNICO DAS AJUDAS 2020 
CANDIDATURAS ATÉ 15 DE 
JUNHO (PRAZO PRORROGADO)

IFAP

Termina em 15 de junho o período 
de apresentação das candidaturas 
ao Pedido Único das Ajudas (PU) 
para o ano 2020. A candidatura 
ao PU 2020 pode ser efetuada 
diretamente pelo Beneficiário 
na Área Reservada do Portal 
do IFAP, em «O Meu Processo > 
Candidaturas», ou através das 
entidades reconhecidas, numa  
das «Salas de Atendimento» 
existentes para o efeito.

Aproveite a oportunidade e 
domicilie os seus pagamentos 
numa conta aberta junto do 
Millennium bcp. Fazemos a 
antecipação desses pagamentos, 
apoiando a tesouraria da sua 
exploração. Temos Protocolos  
com a Confederação dos Agricultores 
de Portugal (CAP) e com a Associação 
dos Jovens Agricultores de Portugal 
(AJAP), que o podem aconselhar, 
certificando as suas Ajudas.

Verifique atempadamente se a 
informação de Beneficiário (IB), 
das suas Parcelas (SIP) e dos seus 
Animais (SNIRA), se aplicável, 
está atualizada nas bases  
de dados do IFAP e entregue  
a sua Candidatura ao PU 2020 
rapidamente, evitando o 
congestionamento do fim  
do prazo das candidaturas  
e eventuais penalizações  
por entrega tardia.

Para o esclarecimento de 
qualquer dúvida, poderá 
contactar o IFAP, através  
do endereço: ifap@ifap.pt.



SUINICULTURA
PONTO DE SITUAÇÃO

CADERNO
 ESPECIAL

Os primeiros contentores com carne de suíno nacional chegaram  
à República Popular da China há cerca de um ano. Para os produtores  
exportadores tratou-se de um marco histórico sem precedentes.
 
Desde então, foi possível percecionar que esta importante oportunidade  
animou o setor e que a vontade dos empresários é continuar a melhorar  
a qualidade da sua atividade e aumentar a produção que atualmente satisfaz  
65% do consumo nacional, ambicionando atingir a autossuficiência até 2030. 

Para esclarecer qual o presente ponto de situação do setor, convidámos  
a Federação Portuguesa de Associações de Suinicultura (FPAS).
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01. SÍNTESE DE 2019
EM PORTUGAL 

Fileira da Suinicultura
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364.419 
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de existências  
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Preço médio pago ao 

produtor
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70% 43,7 Kg 
Autoaprovisio- 

namento
per capita 

de consumo

124 M€
Exportações 
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02. EFETIVO   
SUINÍCOLA   
Evolução dos principais 
indicadores nacionais

Em Portugal, número de reprodutoras 
tem-se mantido estável, perto  
das 200.000, considerando  
as raças industriais (92,5%)  
e as autóctones (7,5%).

Em 2013, registou-se um pico mínimo 
relacionado com a adaptação 
às normas de bem-estar animal 
na fase de gestação (porcas em 
grupo), que levou a intervenções 
nas explorações e consequente 
vazios sanitários em muitos casos.

O indicador “futuras reprodutoras” 
é importante para avaliar a taxa  
de reposição futura das explorações, 
bem como o crescimento do número 
das unidades produtivas. Verifica-se 
uma estabilidade pelos 20.000 
efetivos, observando-se a mesma 
exceção verificada para as 
reprodutoras em produção  
nos anos 2012 e 2013.

Para o ano 2020 perspetiva-se  
um ligeiro aumento do número  
de reprodutoras declaradas  
no país.

Os dados relativos aos porcos  
em engorda dizem respeito ao 
efetivo presente na exploração  
em dezembro de cada um dos 
anos, não refletindo o número  
de abates.

Apesar da estabilidade no efetivo 
reprodutor, o número de porcos 
em engorda tem aumentado à 
taxa de 1,83% por ano, indicando 
um aumento da produtividade  
e eficiência da produção.

O Alentejo é a NUTII com maior 
efetivo (45%), seguida da região 
Centro (40%), Grande Lisboa 
(11%), Norte (2%), Açores (1%)  
e Algarve (1%).
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Porcos em engorda
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Evolução dos principais 
indicadores nacionais
O número de abates tem sido 
relativamente constante nos últimos 
quatro anos, ao redor de 5,6 milhões 
de cabeças abatidas.

No número de abates, estão 
refletidos os animais nacionais  
e os suínos vivos importados para 
abate em território nacional.

Em 2019, foram abatidos 74,7% 
de animais nacionais no total dos 
5.558.345 de suínos abatidos.

O preço médio atingido no ano  
2019 foi de 1,74€/kg de carcaça.

Os anos de 2015 e 2016 
caracterizaram-se como anos  
de forte crise para o setor com 
preços médios de 1,41€/kg (2015) 
e 1,31€/kg (2016), havendo 
uma retoma evidente nos anos 
subsequentes. Perspetiva-se a 
estabilização dos preços pagos ao 
produtor no ano 2020.

No ano 2019, o setor da 
suinicultura atingiu um volume de 
negócios de 619 milhões de euros, 
considerando apenas a produção, 
ascendendo aos 2.000 milhões 
de euros se considerada a fileira 
(rações + indústria de abate).

A produção de suínos representa 
31% do volume de negócios total 
da produção animal portuguesa, 
sendo a carne que mais contribui 
para o PIB nacional.

Após o período de crise, em 
2015, o setor tem aumentado 
consistentemente o seu volume 
de negócios, prevendo-se novo 
aumento em 2020.

O aumento do volume de negócios 
tem sido provocado pela subida dos 
preços pagos aos produtores e não 
pela via do aumento do efetivo.

03. PRODUÇÃO 
SUINÍCOLA 
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Preço médio €/kg – porco classe E

1,0€

1,2€

1,4€

1,6€

1,8€

201920182017201620152014

Volume de negócios

0

100

200

300

400

500

600

700

20192018201720162015

M€

Abates (cabeças)

4.800.000

5.000.000

5.200.000

5.400.000

5.600.000

5.800.000

6.000.000

201920182017201620152014201320122011



Fonte: INE, IFAP, GPP, DGAV, UEFILEIRA DA SUINICULTURA30

04. COMÉRCIO
INTERNACIONAL 

O saldo da balança comercial da fileira da carne de porco 
estava a evoluir positivamente até ao ano 2017, altura  
em que a Venezuela deixou de importar carne  
de porco portuguesa.

No ano 2019, Angola, Espanha e China foram os três 
principais destinos da exportação portuguesa.

As importações de carne de porco e animais vivos provêm 
quase em exclusivo de Espanha (98%).

Milhões €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exportações 70,3 67,8 77,6 96,3 108,4 141,8 143,5 164,1 112,5 98,2 123,9

Importações 396,4 401,5 407,3 413,6 461,3 481,6 422,2 376,8 424,8 377,3 391,3

Saldo balança 
comercial

-326,1 -333,7 -329,7 -317,3 -352,9 -339,8 -278,7 -212,7 -312,3 -279,1 -267,4

M€Principais destinos de exportação 2019 

Cabo VerdeJapãoFrançaChinaEspanhaAngola

33

25

16

5 4,7 4,5
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MilhõesNúmero de animais

DinamarcaFrançaCanadáRússiaAlemanhaVietnameEspanhaBrasilEUAChina

440,6

73,4
41,1 30,8 25,927,4 22 14,3 13,7 12,6

05. PRODUÇÃO
SUINÍCOLA NO 
MUNDO 

A China é, de longe, o maior produtor do mundo detendo  
cerca de metade do efetivo mundial. É, simultaneamente,  
o maior consumidor e maior importador mundial.

No seu conjunto, a União Europeia representa cerca de 
22% do efetivo mundial. Espanha é o país com o maior 
número de suínos da Europa, seguido da Alemanha, França, 
Dinamarca, Holanda e Polónia. Portugal é o 14º maior 
produtor entre os 28 países da União Europeia.
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Como resultado da concentração 
e verticalização do setor, existem 
menos produtores, mas a deter um 
maior número de efetivo per capita.

As economias de escala resultantes 
desta concentração permitiram 
que os maiores suinicultores 
reforçassem os seus investimentos, 
nomeadamente em sistemas 
tecnológicos de zootecnia de 
precisão. Da mesma forma, os 
maiores produtores ganharam 

escala para poder responder à 
procura de mercados terceiros.

Fora do contexto europeu,  
o Brasil apresenta-se como  
o país com maiores possibilidades 
de crescimento enquanto na China  
há uma forte pressão para diminuir 
o efetivo animal, uma vez que  
a sua produção não é competitiva 
com os concorrentes mundiais por 
escassez de recursos.
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06. PERSPETIVAS
DE PRODUÇÃO
À ESCALA GLOBAL
O principal fator de volatilidade 
dos mercados para o ano 2020 
é a propagação da Peste Suína 
Africana (PSA) pelo mundo. Em 
2019, os efeitos sobre a produção 
asiática, nomeadamente chinesa, 
foram devastadores, dizimando 
cerca de 40% da produção da 
China (20% do efetivo mundial).

Na Europa, a proximidade da PSA à 
fronteira da Polónia com a Alemanha 
é o fator de maior preocupação para 
os mercados internos.

Outro fator de incerteza no mercado 
é a eliminação das taxas adicionais 
na exportação de produtos norte-
americanos para a China e os 
efeitos consequentes.

Na perspetiva portuguesa, depois 
de um primeiro ano completo  
de exportações de carne de suíno 

para a China, no ano 2020 prevê-se 
que estas venham a duplicar em 
valor, com a aprovação de cinco 
novos operadores nacionais com 
autorização para exportar para 
o país asiático.

Além da China, os mercados  
da Coreia do Sul e Japão 
continuarão com perspetivas  
de crescimento, sendo cada 
vez mais relevantes na balança 
comercial portuguesa.

A reorganização da indústria 
de abate com vista a satisfazer 
novos mercados impulsionará 
o crescimento da produção. 
No acompanhamento desta 
estratégia, destaca-se o papel 
da Organização Interprofissional 
FILPORC que desenvolverá a sua 
atividade principal nas áreas de 
promoção e internacionalização.
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07. TENDÊNCIAS
DE MERCADO 
INTERNACIONAL
Apesar de ser notória a diminuição 
do consumo de carne de porco no 
espaço europeu, ao nível mundial 
o consumo tem aumentado, 
impulsionado, sobretudo, pelos 
países emergentes, de onde  
se destacam os países asiáticos.

Depois de, nos últimos anos, 
os principais destinos da 
exportação portuguesa terem 
sofrido crises económicas e 
políticas (Angola, Venezuela e 
Reino Unido), Portugal encontrou 
mercados alternativos para onde 
pôde escoar a carne de porco, 
perspetivando-se um forte 
aumento das exportações no ano 
2020, nomeadamente para a 
China, Coreia do Sul e Japão.

As importações continuarão a ser 
uma inevitabilidade para um país 
deficitário em carne de porco, 
mantendo-se a Espanha como 
praticamente a única origem 

destas importações, quer em carne, 
quer em animais para abate.

Para equilibrar a balança comercial  
será necessário aumentar a produção 
nacional, nomeadamente nas 
regiões com capacidade e 
necessidade de instalação  
de pecuárias.
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08. PERSPETIVAS
DE PRODUÇÃO
EM PORTUGAL
O aumento da produção nacional tem sido 
fortemente condicionado pelo crescimento das 
áreas urbanas, criando-se conflitos territoriais 
e sociais. O plano de desenvolvimento para 
o setor passa por deslocalizar as fases de 
criação com maior carga poluente (animais 
em engorda) para regiões carentes de matéria 
orgânica e com recursos para a produção 
animal, nomeadamente a zona de Alqueva  
e a lezíria ribatejana.

Os processos de licenciamento têm também 
obstaculizado sobremaneira o crescimento 
da produção suinícola em Portugal. O PEPAC 
concede aos Estados-Membros, a partir 
de 2020, uma abordagem sectorial mais 
autónoma, sendo uma oportunidade para 
flexibilizar o processo burocrático associado  
ao licenciamento da atividade.

Em termos de mercado, prevê-se para  
2020 um ano de continuidade em relação 
ao verificado em 2019, com o mercado  
em alta impulsionado pela forte  
procura chinesa.
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Um minuto com...
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VÍTOR MENINO 
PRESIDENTE DA
FEDERAÇÃO PORTUGUESA 
DE ASSOCIAÇÕES 
DE SUINICULTORES

O setor da suinicultura vive 
um momento de definição e 
de profunda restruturação que 
poderão reformar profundamente 
o modelo de negócio da  
atividade no nosso país.

Depois de um ano de 2019 que 
terminou com um setor valorizado 
e a contribuir para o PIB português 
em mais de 600 milhões de euros, 
só na produção, 2020 perspetiva-se 
como um ano estável do ponto de 
vista comercial e com oportunidades 
de investimento que visem a 
consolidação da estratégia de 
valorização da produção nacional  
no mercado interno e diferenciação 
de mercados externos.
Com a restruturação que a fileira 
da carne de porco tem sofrido nos 
últimos anos, projetos coletivos 
como o Programa de Certificação 
“Porco.PT” e a abertura de mercados 

terceiros, como a China e a Coreia 
do Sul, tornaram-se realidade  
e a FPAS tem estado na posição 
de liderança da mudança de um 
setor tecnologicamente avançado, 
tecnicamente competitivo e 
economicamente sustentável.

Nesse sentido, para além do já 
citado Programa de Certificação 
“Porco.PT”, iniciado em 2017 
e que veio trazer para a fileira 
procedimentos mais exigentes 
que visem oferecer ao consumidor 
uma carne de porco com maior 
qualidade, com mais bem-estar 
animal e com a garantia do 
processo de produção, o 
reconhecimento da FILPORC, 
Organização Interprofissional da 
Fileira da Carne de Porco, em 2019, 
veio formalizar uma estrutura que 
se especializará no desenvolvimento 
da diplomacia comercial da fileira 

MILLENNIUM AGRO NEWS
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e na promoção da atividade.
Portugal tem um capital de recursos 
invejáveis para a criação de suínos, 
destacando-se as áreas disponíveis, 
o clima propício e água suficiente. 
Por outro lado, estamos a produzir 
e a apresentar resultados técnicos 
ao nível do que de melhor se faz 
em qualquer bacia de produção 
mundial, condições que nos  
deveriam permitir ser excedentários 
ou, pelo menos, autossuficientes. 
A segmentação de ciclo apresenta 
soluções que permitem resolver 
os problemas Ambientais e de 
Ordenamento do Território,  
deslocalizando as explorações para 
regiões defensáveis, estruturando-as 
e redimensionando-as de forma a 
aumentar a sua competitividade 
económica, diminuindo o grau 
de deficiência externa do país, 

garantindo postos de trabalho, 
compatibilizando-a com  
os instrumentos de gestão 
territorial e ambiental, privilegiando 
como destino dos efluentes a 
valorização agrícola, promovendo 
a redução de adubações minerais 
e mitigando os impactos negativos 
do efluente sobre o ambiente.
Os investimentos promotores 
do tríplice da sustentabilidade 
económica, ambiental e social  
são a prioridade do sector 
no imediato a um horizonte a 
longo prazo. É assim que o setor 
entende ser a única forma de 
crescer rumo à autossuficiência: 
liderar a sua própria transição 
energética, rumo a uma atividade 
carbonicamente neutra, 
economicamente pujante, 
produtiva e eficiente.



Entre os dias 2 e 4 de março, com um stand próprio e em 
parceria com a AGEAS SEGUROS, o Millennium bcp voltou 
a estar presente no Salão Internacional do Setor Alimentar 
e Bebidas (SISAB), onde as Empresas nacionais tiveram 
a oportunidade de encontrar os principais importadores 
internacionais do setor agroalimentar. Nesta edição de 
2020, continuámos a encontrar e a apoiar os exportadores 
tendo, ainda, recebido a visita pormenorizada do 
Presidente da República, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa.

A Exportação e Importação, bem como a Internacionalização 
da sua Empresa, exigem um conhecimento aprofundado 
dos processos financeiros, fiscais, da legislação e do mercado 
local. Millennium Trade Solutions é uma solução abrangente 
de apoio, informação e acompanhamento para Empresas 
em processo de Internacionalização ou que pretendem 
desenvolver atividade exportadora ou importadora.

MILLENNIUM BCP 
NO SISAB

EVENTO
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Banco Comercial Português, S.A., Sociedade Aberta, Sede na Praça D. João I, nº 28, 4000-295 
Porto – Capital Social 4.725.000.000,00 euros. Número único de matrícula e de Pessoa Coletiva 
501525882. Agente de Seguros registado com o nº 419527602, junto da Autoridade de Supervisão de 
Seguros e Fundos de Pensões – Data da Inscrição: 21/01/2019. Autorização para mediação de segu-
ros dos Ramos Vida e Não Vida. Informações e outros detalhes do registo podem ser verificados em  
www.asf.pt. O Mediador não está autorizado a celebrar contratos de seguro em nome do Segurador 
nem a receber prémios de seguro para serem entregues ao Segurador. O Mediador não assume a 
cobertura dos riscos inerentes ao contrato do seguro, que são integralmente assumidos pelo Segurador.

A informação contida nesta newsletter tem caráter meramente informativo e particular, sendo 
divulgada aos seus destinatários como mera ferramenta auxiliar, não devendo nem podendo 
desencadear ou justificar qualquer ação ou omissão, nem sustentar qualquer operação, nem ainda 
substituir qualquer julgamento próprio dos seus destinatários, sendo estes, por isso, inteiramente 
responsáveis pelos atos e omissões que pratiquem. Assim e apesar de considerar que o conjunto de 
informações contidas nesta newsletter foi obtido junto de fontes consideradas fiáveis, nada obsta 
que aquelas possam, a qualquer momento e sem aviso prévio, ser alteradas pelo Banco Comercial 
Português, S.A. (“Millennium bcp”). As perspetivas e tendências indicadas nesta newsletter corres-
pondem a declarações relativas ao futuro baseadas numa multiplicidade de pressupostos e, como 
tal, envolvem riscos, incertezas e outros fatores que poderão determinar que os resultados efetivos, 
desempenho ou a concretização de objetivos ou resultados do setor sejam substancialmente dife-
rentes daqueles que resultam expressa ou tacitamente desta newsletter. Por conseguinte, não pode, 
nem deve, pois, o Millennium bcp garantir a exatidão, veracidade, validade e atualidade do conteúdo 
informativo que compõe esta newsletter, pelo que a mesma deverá ser sempre devidamente analisa-
da, avaliada e atestada pelos respetivos destinatários. Neste sentido, o Millennium bcp não assume 
a responsabilidade por quaisquer eventuais danos ou prejuízos resultantes, direta ou indiretamente, 
da utilização da informação referida nesta newsletter, independentemente da forma ou natureza 
que possam vir a revestir. A reprodução desta newsletter não é permitida sem autorização prévia.

707 504 504 • 930 504 504 
918 504 504 • 961 504 126 
Linha de Apoio Empresas

Atendimento Personalizado
Dias úteis das 08h00 às 22h00 e nos dias não úteis das 10h00 às 22h00, hora 
de Portugal Continental. Se ligar para 707 504 504 a partir da rede fixa terá um 
custo máximo de 0,10€ por minuto; se optar por nos ligar a partir da rede móvel o 
custo máximo por minuto será de 0,25€. A estes valores acresce o respetivo IVA.


	Millennium Agro News 03
	Editorial
	Em análise - Fileira dos Frutos de Casca Rija
	IFAP - Pedido Único das Ajudas 2020
	Caderno especial - Suinicultura
	Evento - Millennium bcp no SISAB


