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2 EDITORIAL2

Editorial

A VACINA E OS
RESULTADOS
As notícias recentes sobre o 
desenvolvimento de vacinas para 
combater a doença Covid-19, causada 
pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), 
deixaram um lastro enorme de otimismo 
e prometem tornar-se num dos principais 
acontecimentos de 2021.

Nunca, à escala global, se assistiu a um 
fenómeno semelhante. A Humanidade, 
em conjunto e ao longo de sucessivos 
meses, a vacinar-se contra uma 
pandemia que continua a ter efeitos 
devastadores em todas as geografias  
e climas, nos países mais ricos e nos 
menos desenvolvidos, na economia  
e na sociedade.

Para os mais céticos, renova-se a ideia da 
‘aldeia global’ de Marshall McLuhan, agora 
numa outra perspetiva. O fenómeno não 
é apenas tecnológico (como a internet), 
nem ambiental (como foi em Chernobyl), 
ele é também sanitário.

Dito de outra forma, um mundo onde  
as fronteiras físicas têm cada vez menos 
importância quando os fenómenos têm 
escala transnacional.

Vem isto a propósito do comércio 
internacional e da importância dos 
setores agrícolas e alimentares.

Para esta edição, pedimos à AGRO.GES 
um exame ao comportamento recente 
do Complexo Agroalimentar nacional 
e os resultados que encontrarão nas 
páginas seguintes são notáveis.

Não se trata apenas da capacidade 
produtiva evidenciada na generalidade 
do setor primário. Trata-se da sua 
comercialização! Aí, apesar da 
procura interna evidenciar um natural 
abrandamento, há a registar o excelente 
desempenho das empresas nacionais 
na busca de novos mercados para 
transacionar e exportar os seus bens.

Num ano tão difícil como 2020, em 
que a nossa Balança Comercial foi 
apurando decréscimos em todos os 
grupos de produtos (face ao homólogo 
e até setembro), é de assinalar o 
comportamento singular da categoria 
dos ‘produtos alimentares e bebidas’ 
que, em sentido inverso, apresenta 
valores de crescimento, conseguindo 
ainda diminuir o montante das suas 
importações, contribuindo para uma 
melhoria do Saldo da Balança Alimentar.

É por isso muito significativa a leitura 
dos comentários que o Dr. Luís Castro 
Henriques (Presidente da AICEP 
Portugal Global) e o Eng. Gonçalo 
Andrade (Presidente da Portugal Fresh) 
aqui nos deixam. São a ilustração  
de uma dinâmica verdadeiramente 
exemplar, onde ambos também 
desempenham um papel relevante!

Para concluir, e com o aproximar do final 
do ano, resta-me desejar a todos os 
leitores um fraterno Natal e um feliz  
ano 2021. Com saúde e boas leituras!

João Nuno Palma
Vice-Presidente da Comissão Executiva



Em análise

BALANÇA COMERCIAL 
DO COMPLEXO 
AGROALIMENTAR

Como se têm comportado as exportações nacionais 
do Complexo Agroalimentar e como comparam 
com os restantes grupos de produtos exportados
do país? Com o objetivo de auxiliar empresários 
e investidores com informação mais precisa 
e fiável sobre o presente ponto de situação, 
procurando também retratar o respetivo 
nível estimado de risco, solicitámos 
à AGRO.GES a elaboração de um exame 
sobre esta realidade.
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1. SÍNTESE DE 2019
EM PORTUGAL 

Balança Comercial do Complexo Agroalimentar

Importações Exportações Saldo Comercial

AGRICULTURA, PRODUÇÃO ANIMAL, 
CAÇA E OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS:

3,1 mil M€

≈ 3,4 %
das importações 

nacionais

+3,9 %/ano
nos últimos 10 anos

560 M€

≈ 0,6 %
das exportações 

nacionais

0 %/ano
Sem crescimento

-2,6 mil M€

Importações Exportações Saldo Comercial

INDÚSTRIAS ALIMENTARES, DAS BEBIDAS E DO TABACO:

7,7 mil M€

≈ 8,3 %
das importações 

nacionais

+3,8 %/ano
nos últimos 10 anos

5,7 mil M€

≈ 6,1 %
das exportações 

nacionais

+5,7 %/ano
nos últimos 10 anos

-2,1 mil M€

Fonte: INE, AGRO.GES, UE
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Importações Exportações Saldo Comercial

COMPLEXO AGROALIMENTAR (CAA):

11,3 mil M€
≈ 12,1 %

das importações 
nacionais

+3,8 %/ano
nos últimos 10 anos

7,3 mil M€

≈ 7,8 %
das exportações 

nacionais

+6,2 %/ano
nos últimos 10 anos

-4,0 mil M€

 Défice da Balança 
Alimentar:

-4 mil M€
(Exportações-Importações)

Grau de Autoaprovisionamento Alimentar do 
Complexo Agroalimentar e Florestal (CAAF):

85 %
 (Produção/Consumo Interno)x100%

Grau de Abertura do CAAF:

224,8 %
[(Exportações+Importações)/PIB]x100%

Orientação Exportadora 
do CAAF:

54,3 %
(Exportações/PIB)x100%
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O Complexo Agroalimentar, composto pela Agricultura, Produção 
Animal, Caça, Pesca e Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco, 
em 2019, representou 7,8% e 12,1% das exportações e importações 
nacionais, respetivamente.

As exportações, nos últimos dez anos, têm estado em constante 
evolução, com um crescimento acumulado de cerca de 75%. Este 
aumento deve-se principalmente ao crescimento das exportações  
dos produtos vegetais (+150%) e das indústrias (+46%). 

02. COMPLEXO 
AGROALIMENTAR
BALANÇA COMERCIAL

(Índice 100 - 2008)Exportações do Complexo Agroalimentar
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02. COMPLEXO 
AGROALIMENTAR
BALANÇA COMERCIAL

(Índice 100 - 2008)Importações do Complexo Agroalimentar
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No que às importações diz respeito, apesar do crescimento nos 
últimos dez anos, este não foi tão acentuado (+36%). A evolução 
deveu-se, essencialmente, aos produtos animais (+40%) e às 
indústrias alimentares (+40%).

Nas exportações do CAA, os produtos provenientes das indústrias 
alimentares, das bebidas e do tabaco são aqueles que têm maior 
peso (46%, em 2019), seguindo-se os produtos animais (23%)  
e os vegetais (21%). Estes últimos têm vindo a assumir bastante 
importância, tendo passado de 14% para 21%, ganhando cota aos 
produtos provenientes da indústria, que passaram de 54% para 46%.



(106€)Saldo Comercial do Complexo Agroalimentar
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Relativamente às importações, têm-se mantido bastante estáveis  
na última década, com um peso equilibrado entre os produtos 
animais (35%), os produtos das indústrias alimentares (30%)  
e os produtos vegetais (29%).

Apesar do elevado crescimento absoluto e relativo das exportações, 
comparativamente às importações, o saldo comercial continua 
negativo. Na última década, o défice alimentar teve uma redução  
de 78 milhões de euros.

8 BALANÇA COMERCIAL DO COMPLEXO AGROALIMENTAR Fonte: INE, AGRO.GES, UE
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03. PRODUTOS ANIMAIS 
BALANÇA COMERCIAL
O setor dos produtos animais representou 23% das exportações e 35,2% 
das importações do Complexo Agroalimentar. Em termos absolutos, 
estamos a falar em 1,7 mil milhões de euros exportados e 4 mil milhões 
importados, o que demonstra o elevado saldo negativo do setor.  

(106€)Saldo Comercial de Produtos Animais
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Ao longo dos últimos anos, tanto as exportações como as importações 
têm vindo a crescer, tendo as exportações aumentado mais relativamente, 
mas menos em valor absoluto. Assim, podemos concluir que o saldo 
comercial negativo acentuou-se (-25%), passando de 1,8 mil milhões  
de euros negativos para 2,3 mil milhões de euros negativos.

No que diz respeito aos diversos produtos animais, o subsetor  
do peixe foi aquele que maior peso teve nas exportações, em 2019, 
representando 50% das mesmas, seguindo-se os lacticínios (21%)  
e os animais vivos (12%). Nos últimos dez anos, verificou-se um 
crescimento de 70% das exportações, tendo sido os subsetores  
do peixe (+74%) e dos animais vivos (+198%) os que mais contribuíram. 
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Quanto às importações de produtos animais, o peixe volta a assumir a 
maior importância (50%), seguindo-se as carnes (30%). Este setor observou 
um crescimento de 41% no que se refere a importações, inferior ao que 
aconteceu nas exportações em termos relativos, devido ao crescimento  
do subsetor das carnes e do peixe, com +57% e +50%, respetivamente. 

(106€)Exportações de Produtos Animais
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(106€)Importações de Produtos Animais
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Fonte: INE, AGRO.GES, UE
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(106€)Balança Comercial de Bovinos Vivos
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Relativamente aos subsetores, os quadros anteriores permitiram perceber 
a elevada importância do setor do peixe em ambos os casos, o grande 
crescimento da exportação dos animais vivos e o importante peso das 
importações de carne.

Analisando os animais vivos, em 2008, significavam 7% das exportações 
de produtos animais, representando agora 12,1%. Os animais com maior 
importância em 2008 eram os suínos (33%) e bovinos (29%). Na última 
década, os bovinos aumentaram para 41,5% e ovinos e caprinos para 
25%, devido aos seus crescimentos exponenciais (de 325% e 2400%, 
respetivamente), reduzindo o peso dos suínos a 21%, apesar da sua 
tendência de crescimento. 

(106€)Balança Comercial de Suínos
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(106€)Balança Comercial de Ovinos e Caprinos
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No subsetor das carnes, houve um crescimento tanto das exportações, 
como das importações, tendo sido mais acentuado em termos relativos 
nas exportações (+10%), mas bastante inferior em termos absolutos 
(-344 milhões de euros), o que resultou num aumento do défice  
deste tipo de produtos.

Relativamente aos restantes produtos animais (lacticínios, ovos, mel, 
entre outros), tem-se mantido um défice em torno dos 200 milhões  
de euros, tendo estes diminuído o seu valor de exportação  
e, consequentemente, o seu valor de importação.

(106€)Balança Comercial de Carnes
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Fonte: INE, AGRO.GES, UE
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04. PRODUTOS VEGETAIS 
BALANÇA COMERCIAL
Os produtos vegetais, em 2019, representaram 29% das importações  
e 21% das exportações. As exportações destes produtos, que em termos 
absolutos representam cerca de 1,5 mil milhões de euros, têm vindo  
a crescer bastante, com um aumento de 152% na última década, reforçando 
o seu peso nas mesmas em +6,4%. No que respeita às importações, 
estimadas em 3,3 mil milhões de euros, apesar do seu crescimento em 
26%, registou-se uma redução do seu peso nas importações em 2,4%.

Tal como acontece com os produtos animais, este setor tem um saldo 
comercial negativo, em que as exportações são inferiores às importações. 
No entanto, ao longo da última década, ao contrário do que aconteceu 
com os produtos animais, o saldo comercial negativo reduziu-se, devido  
ao maior crescimento das exportações comparativamente às importações.

(106€)Saldo Comercial de Produtos Vegetais
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Relativamente às exportações, observa-se uma clara predominância do 
subsetor dos frutos, tendo vindo a reforçar o seu peso na última década, 
de 34,6% em 2008 para 49,3% em 2019, resultando num crescimento de 
260%. Os produtos hortícolas representaram 22%, em 2019, seguindo-se 
as sementes, oleaginosas, fenos e farinhas, com 9%, e as plantas vivas, 
cereais e café, chás e especiarias com aproximadamente 6% cada.

(106€)Exportações de Produtos Vegetais
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No que às importações diz respeito, temos uma predominância dos cereais, 
frutos e sementes, oleaginosas, fenos e farinhas com 24,5%, 23,9% e 23,6%, 
respetivamente. Os produtos hortícolas e o café, chás e especiarias apresentam 
ainda algum peso nas importações, com 14% e 8,4%, respetivamente.  

(106€)Importações de Produtos Vegetais
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Fonte: INE, AGRO.GES, UE
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Os gráficos anteriores permitem perceber a importância do setor 
frutícola e hortícola, nas importações e nas exportações, bem como  
dos cereais e sementes, oleaginosas, fenos e farinhas nas importações.

Em relação ao comércio internacional de frutos, com exportações  
e importações no valor de 746 milhões de euros e 779 milhões de euros, 
respetivamente, apesar do saldo negativo, tem vindo a evoluir muito 
favoravelmente, reduzindo o saldo negativo em 263 milhões de euros na 
última década. Esta aproximação da autossuficiência deve-se, em grande 
medida, aos frutos vermelhos, kiwis e diospiros (+945%), aos citrinos 
(+304%), frutos de casca rija (+249%) e às maçãs e peras (+94%). 

Os frutos vermelhos, kiwis e diospiros, ao longo da última década, 
alteraram o seu papel na balança comercial do Complexo Agroalimentar, 
tendo ultrapassado a autossuficiência, passando de um saldo negativo 
de 23 milhões de euros para 183 milhões de euros positivos. Este grande 
crescimento deve-se, principalmente, ao crescimento da produção  
de frutos vermelhos. 

Os citrinos também observaram um grande crescimento das exportações 
(+88 milhões de euros em relação a 2008). Apesar desta evolução, 
também se registou um elevado aumento nas importações dos mesmos. 
Assim, houve apenas uma ligeira redução no seu saldo comercial 
negativo (+8 milhões de euros). Entre 2018 e 2019, observou-se uma 
quebra considerável, tanto nas exportações como nas importações.

(106€)Saldo Comercial de Frutos Vermelhos, Kiwis e Diospiros
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(106€)Saldo Comercial de Frutos de Casca Rija
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Tal como aconteceu com os frutos vermelhos, os frutos de casca rija 
também registaram nos últimos dez anos um grande crescimento nas 
suas exportações, tendo passado de uma balança comercial negativa  
(-4 milhões de euros) para positiva (+25 milhões de euros).  
O desenvolvimento deste subsetor é uma consequência das plantações 
de amendoais e nogueirais, que têm ocorrido nos últimos anos,  
bem como do aumento da área de pinhal-manso.

(106€)Saldo Comercial de Citrinos
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Fonte: INE, AGRO.GES, UE
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(106€)Saldo Comercial de Maçãs e Peras 
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Por fim, as maçãs e as peras, o subsetor frutícola que mais contribui 
para as exportações, também se tornou autossuficiente, apesar da sua 
perda de relevância comparativa. Em 2008, era o subsetor que mais 
contribuía para as exportações, bem como para as importações, tendo 
evoluído muito positivamente, pois apesar de um crescimento relativo 
mais regrado, devido ao elevado peso e à redução significativa das 
importações, recuperou 88 milhões de euros no saldo comercial,  
tendo aos dias de hoje 79 milhões de euros positivos.

Quanto aos cereais, outro setor importante em termos de balança 
comercial (-701 milhões de euros), são três os principais produtos  
que o caracterizam – o trigo, o milho e o arroz –, que representam  
mais de 90%, tanto das exportações, como importações. 

Quanto ao trigo, o saldo comercial tem-se mantido negativo (-260 milhões 
de euros). O trigo era, em 2008, responsável por ligeiramente mais  
de 1/3 das exportações e importações dos cereais. No entanto, ao longo 
da última década, tem perdido importância na balança comercial dos 
cereais no que às exportações diz respeito (-59%), representando, neste 
momento, apenas 6% das mesmas. As importações também sentiram 
uma redução (-14%), mas mais ligeira. Devido ao elevado peso que tem, 
esta diminuição levou a que o saldo negativo melhorasse em  
36 milhões de euros. 



18 BALANÇA COMERCIAL DO COMPLEXO AGROALIMENTAR

(106€)Saldo Comercial de Milho
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Relativamente ao milho, foi o único dos três cereais que, nos últimos 
dez anos, piorou o seu saldo comercial (-22 milhões de euros).  
Tanto as importações, como as exportações cresceram, mas as importações 
aumentaram mais de 50% relativamente às exportações (15 milhões  
de euros e 37 milhões de euros, respetivamente). 

Por fim, relativamente ao arroz, os dados apontam uma evolução 
no caminho da autossuficiência, mas ainda com alguma distância a 
percorrer. As exportações aumentaram 936% (+46 milhões de euros), 
enquanto as importações apenas 36% (+22 milhões de euros). O saldo 
comercial negativo teve uma redução, passando de -58 milhões de euros 
para -34 milhões de euros. 

(106€)Saldo Comercial de Trigo
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Fonte: INE, AGRO.GES, UE
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(106€)Saldo Comercial de Arroz
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Quanto às hortícolas, as exportações e as importações têm vindo 
a evoluir nos últimos anos, com um maior crescimento relativo 
das exportações, mas menor em termos absolutos, tendo por isso 
aumentado o défice do subsetor. Esta tipologia de produtos tinha,  
em 2008, um saldo negativo de 96 milhões de euros, tendo 11 anos 
depois passado a -120 milhões de euros, consequência dos 170  
milhões de euros de aumento de importações relativamente  
a 146 milhões de euros nas exportações.

(106€)Saldo Comercial de Hortícolas
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(106€)Saldo Comercial de Sementes, Oleaginosas, Fenos e Farinhas
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No que diz respeito às sementes, oleaginosas, fenos e farinhas,  
a balança comercial é bastante negativa (-631 milhões de euros),  
mas devido ao crescimento das exportações registou-se uma redução  
de 21 milhões de euros (em 2008 era de -652 milhões de euros).

Fonte: INE, AGRO.GES, UE
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05. GORDURAS E ÓLEOS 
BALANÇA COMERCIAL
As gorduras e óleos, um terceiro setor do Complexo Agroalimentar, 
representaram, em 2019, 11% das exportações e 6% das importações.  
As exportações foram de 772 milhões de euros, enquanto as 
importações representaram 664 milhões de euros. É um setor 
claramente autossuficiente (+108 milhões de euros). Em 2008,  
o paradigma era outro, com um saldo negativo de -115 milhões de euros. 
Nos últimos anos, o crescimento das exportações foi considerável,  
com um aumento de 132%, que comparam com 48% de crescimento  
das importações, resultando em 223 milhões de euros de balanço positivo.

(106€)Saldo Comercial de Gorduras e Óleos
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(106€)Saldo Comercial do Azeite
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Neste setor, o azeite é claramente  
o produto mais representativo, 
tanto nas exportações (71%)  
como nas importações (44%).  
O gráfico mostra-nos que a 
tendência de melhoria da balança 
comercial do azeite ainda é mais 
acentuada do que a do setor. 
Em 2008, este subsetor não era 
autossuficiente, mas em dez anos 
afirmou-se como aquele que,  
no Complexo Agroalimentar,  

Fonte: INE, AGRO.GES, UE

mais contribuiu para a melhoria 
do saldo – 256 milhões de 
euros. As exportações deste 
produto cresceram em 286%, 
correspondentes a 405 milhões  
de euros. No entanto, as importações, 
apesar de registarem um ritmo 
menor, também aumentaram  
(100 milhões de euros), resultando 
numa melhoria da balança 
comercial em 305 milhões  
de euros.
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06. PRODUTOS  
DAS INDÚSTRIAS 
ALIMENTARES, DAS 
BEBIDAS E DO TABACO 
BALANÇA COMERCIAL
Por fim, o segmento do Complexo Agroalimentar que mais peso possui 
nas exportações (com 46%) e o segundo mais importante nas importações 
(com 30%) é constituído pelas indústrias alimentares, das bebidas e do 
tabaco. Este setor engloba todos os produtos de origem agrícola que 
sofrem uma transformação primária, nomeadamente preparações de 
carnes, peixe, de outros animais aquáticos, de produtos hortícolas e frutas, 
bem como os açúcares, cacau, farinhas, bebidas e tabaco. 

Na última década, este setor tem observado um crescimento bastante 
semelhante nas exportações (46%) e nas importações (41%). As indústrias 
alimentares foram autossuficientes entre 2012 e 2018, tendo passado 
novamente para um balanço comercial negativo no ano passado 
(-57 milhões de euros), apesar da melhoria em 73 milhões de euros, 
relativamente a 2008. 
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(106€)Saldo Comercial das Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco 
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As exportações neste setor têm como principal origem o subsetor das 
bebidas (34%), o tabaco (18,2%), os açúcares, cacau e farinhas (15%)  
e as preparações vegetais (13%) e animais (8,7%). Todos eles tiveram  
um crescimento relativo muito semelhante, à exceção das bebidas,  
que tiveram o maior crescimento absoluto (+246 milhões de euros).  
Posto isto, é evidente a perda de peso nas exportações do setor 
das indústrias alimentares por parte das bebidas (-5%), ocupado 
principalmente pelo tabaco (+2,4%) e preparações vegetais (+1,9%).  

(106€)Exportações das Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco
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Fonte: INE, AGRO.GES, UE
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O subsetor dos açúcares, cacau e farinhas foi aquele que mais contribuiu 
para as importações em 2019 (31%), seguindo-se as bebidas, preparações 
vegetais, preparações animais e resíduos e desperdícios alimentares, 
com uma representatividade próxima, com 15,4%, 11,6%, 10,3% e 11,7%, 
respetivamente. Tivemos um considerável aumento nas importações 
de tabaco, com +308%, passando de um peso de 2,5% para 7,2% nas 
importações das indústrias alimentares. Assistimos também a um 
crescimento de cerca de 150 milhões de euros nas preparações animais 
e preparações vegetais, que aumentaram o seu peso em 2,2% e 1,8%, 
respetivamente. As bebidas, tal como aconteceu nas exportações, devido 
ao reduzido crescimento, caíram 2%, tal como os resíduos e desperdícios 
alimentares, que reduziram 2,3%. 

(106€)Importações das Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco
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No que diz respeito aos preparados animais (carne e peixe), tanto as 
exportações como as importações têm vindo a crescer nos últimos anos. 
Importa referir que, atualmente, o saldo comercial é negativo, com 349 
milhões de euros de importações e 290 milhões de euros de exportações. 
Realçamos que, apesar do crescimento de ambos, as importações têm 
crescido mais do que as exportações, o que levou a uma alteração do 
paradigma, que em 2008 apresentava um saldo comercial positivo  
(+13 milhões de euros), tendo atingido o seu máximo em 2013,  
com 57 milhões de euros de saldo positivo. 
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Os preparados a partir de hortícolas e frutas também observaram um 
crescimento em ambos os fluxos, tendo atingido em 2019 exportações  
de 433 milhões de euros e importações de 394 milhões de euros.  
Neste caso, ao contrário do que aconteceu com os preparados de carne  
e peixe, as exportações reforçaram a sua maior importância relativamente 
às importações – em 2008 eram de 17 milhões de euros e em 2019 
passaram a ser de 39 milhões de euros, ou seja, cresceram 132%.  
Desde 2017 que as exportações têm caído ligeiramente, tendo as 
importações mantido o seu ritmo de crescimento.

(106€)Saldo Comercial das Preparações Hortícolas e Frutas
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(106€)Saldo Comercial das Preparações Animais

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

350

0

300

250

200

150

100

50

Exportações

Importações

Fonte: INE, AGRO.GES, UE
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(106€)Saldo Comercial de Açúcares, Cacau e Farinhas
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Relativamente aos açúcares, cacau e farinhas, o saldo comercial  
é bastante negativo, nomeadamente, -537 milhões de euros. Nos últimos 
dez anos, verificou-se um crescimento idêntico em termos absolutos 
em ambos os fluxos: 175 milhões de euros nas importações e 155 
milhões de euros nas exportações, o que originou o reforço do saldo 
comercial negativo. Observando o gráfico podemos ver que as 
tendências estão bastante interligadas.

Quanto ao tabaco, acontece o contrário do que verificamos com  
os açúcares, cacau e farinhas, tendo um saldo comercial bastante 
positivo, de 363 milhões de euros, em 2019. As tendências são  
bastante consistentes, no entanto, as exportações têm tido crescimentos 
superiores, tendo reforçado o saldo comercial positivo em 121% nos 
últimos dez anos. É de realçar o pico de exportações atingido em 2015, 
com 715 milhões de euros, tendo quebrado a partir daí e retomando  
o crescimento em 2018 e 2019.
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Por fim, no que diz respeito às bebidas, 
temos uma balança comercial bastante 
positiva, registando-se exportações 
de 1.136 milhões de euros, em 2019,  
o máximo dos últimos dez anos.  
As importações valem 523 milhões 
de euros, menos de metade do 
valor das exportações. Neste  
setor importa realçar a enorme 
importância do setor do vinho,  
que em 2019 representava 72%  
das exportações e apenas 32%  
das importações, tendo reforçado  
a sua posição exportadora na última 
década, passando de 68,6% para 
72,1%. A cerveja tem um peso de 
11,6% nas exportações e 8,2%  
nas importações. 

Devido à enorme importância  
do vinho no comércio de  
bebidas, principalmente  
nas exportações, é evidente  
a grande dependência do saldo 
positivo deste setor em relação  
a estas. Em particular, este setor 
tem um saldo comercial positivo, 
de 650 milhões de euros, superior 
àquele que existe no setor das 
bebidas, que foi, em 2019, de 
613 milhões de euros. Os vinhos 
têm vindo a reforçar o seu peso 
no saldo da balança, tendo esta 
aumentado 127%, passando  
de 510 milhões de euros para  
os já referidos 650 milhões  
de euros.  

(106€)Saldo Comercial do Tabaco
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Fonte: INE, AGRO.GES, UE
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(106€)Saldo Comercial do Vinho
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(106€)Saldo Comercial da Cerveja
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Relativamente à cerveja, apesar da sua importância, é um produto que 
tem um impacto bastante mais reduzido, apesar de apresentar também 
uma balança positiva de 88 milhões de euros, em 2019. Em 2012, foi 
atingido o pico da exportação de cerveja na última década, com um  
valor de 233 milhões de euros. A partir desse momento, as exportações 
têm caído abruptamente (-8%/ano), queda essa que tem sido 
acompanhada por um aumento das importações.
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07. OUTLOOK  
A evolução do comportamento das exportações e importações dos 
produtos agrícolas e alimentares irá depender muito daquela que venha  
a ser a recuperação das economias dos principais parceiros comerciais  
do nosso país para este tipo de produtos.

Já ao longo do ano 2020 (fora do período temporal analisado nos pontos 
anteriores), entre janeiro e setembro, o grupo “Produtos alimentares  
e bebidas” foi a única grande categoria económica que registou acréscimos 
de exportações face ao período homólogo, ao contrário da redução 
generalizada das exportações verificada na economia portuguesa. A par 
com este aumento nas exportações, os produtos agrícolas e alimentares 
registaram também uma diminuição do valor das respetivas importações, 
contribuindo assim para uma melhoria do saldo da Balança Alimentar.

No quadro seguinte apresenta-se o resumo da comparação da Balança 
Comercial entre janeiro e setembro de 2020 com o período homólogo 
de 2019 (INE).

Fonte: INE, AGRO.GES
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Grupos de produtos

Importações Exportações

2019 2020 Variação 2019 2020 Variação

106 € % 106 € % % 106 € % 106 € % %

Total 59.760,9 100,0 49.468,1 100,0 -17,2 44.522,6 100,0 38.889,1 100,0 -12,7

1 - Agrícolas 5.879,3 9,8 5.526,7 11,2 -6,0 2.838,2 6,4 2.842,1 7,3 0,1

2 - Alimentares 2.340,1 3,9 2.298,4 4,6 -1,8 1.987,4 4,5 2.088,9 5,4 5,1

3 - Combustíveis 
minerais

6.967,8 11,7 4.559,6 9,2 -34,6 2.584,2 5,8 1.813,4 4,7 -29,8

4 - Químicos 6.217,0 10,4 6.119,8 12,4 -1,6 2.539,4 5,7 2.384,6 6,1 -6,1

5 - Plásticos  
e borrachas

3.481,7 5,8 3.023,8 6,1 -13,2 3.189,6 7,2 2.783,4 7,2 -12,7

6 - Peles e couros 587,7 1,0 411,0 0,8 -30,1 228,1 0,5 176,4 0,5 -22,7

7 - Madeira e cortiça 759,4 1,3 684,4 1,4 -9,9 1.329,1 3,0 1.227,3 3,2 -7,7

8 - Pastas celulósicas  
e papel

1.011,8 1,7 918,8 1,9 -9,2 2.025,3 4,5 1.737,4 4,5 -14,2

9 - Matérias têxteis 1.567,4 2,6 1.498,0 3,0 -4,4 1.577,9 3,5 1.513,3 3,9 -4,1

10 - Vestuário 1.702,9 2,8 1.282,7 2,6 -24,7 2.345,7 5,3 1.911,1 4,9 -18,5

11 – Calçado 643,8 1,1 488,1 1,0 -24,2 1.436,4 3,2 1.192,6 3,1 -17,0

12 – Minerais  
e minérios

832,5 1,4 780,7 1,6 -6,2 1.948,6 4,4 1.718,4 4,4 -11,8

13 – Metais comuns 4.526,8 7,6 3.830,1 7,7 -15,4 3.373,4 7,6 2.937,6 7,6 -12,9

14 – Máquinas  
e aparelhos

10.481,8 17,5 9.177,8 18,6 -12,4 6.093,8 13,7 5.573,7 14,3 -8,5

15 – Veículos e  
outro material  
de transporte

9.565,7 16,0 6.029,0 12,2 -37,0 7.319,2 16,4 5.581,9 14,4 -23,7

16 – Ótica e precisão 1.364,5 2,3 1.221,8 2,5 -10,5 1.252,7 2,8 1.215,8 3,1 -2,9

17 – Outros produtos 1.830,8 3,1 1.617,4 3,3 -11,7 2.453,7 5,5 2.191,2 5,6 -10,7

Rating atual c/perspetiva
de evolução favorável

Esta tendência de melhoria das 
exportações deverá manter-se 
ao longo dos próximos meses, 
refletindo uma atitude muito  
pró-ativa por parte das empresas 
nacionais na procura de mercados 
alternativos ao mercado doméstico, 
com uma procura interna que dá 
sinais de abrandamento devido aos 
efeitos pronunciados na quebra  
de rendimento das famílias.

Perspetiva global de investimento 
válida até nova atualização.
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AGROALIMENTAR: 
A CANDEIA QUE VAI 
À FRENTE EM 2020

Opinião

O setor agroalimentar tem sido a “candeia que vai à frente” nas exportações 
portuguesas em 2020, neste ano em que a pandemia de Covid-19 quebrou  
a tendência de crescimento das exportações globais dos últimos anos. 

Segundo dados do INE, o agrupamento de bens alimentares foi “a única 
grande categoria económica que registou, no período de janeiro a setembro 
de 2020, acréscimos face ao período homólogo, ao contrário da redução 
generalizada das exportações”.  

No período acumulado de janeiro a setembro, as exportações de ‘Produtos 
alimentares e bebidas’ aumentaram 92 milhões de euros, apresentando 
uma variação positiva na maioria dos meses do ano, atingindo mais  
5,2% em setembro.

De facto, o setor Agroalimentar não parou e as exportações destacaram-se, 
mesmo durante a pandemia, sendo um bom exemplo de resiliência  
e adaptação aos desafios que se colocaram. Na AICEP, criámos desde 
logo uma task-force Agroalimentar com o objetivo de promover novas 
oportunidades de fornecimento para as empresas portuguesas e avaliar novos 
mercados a abordar, bem como identificar e apoiar nos constrangimentos 
identificados, por exemplo, ao nível de transporte dos produtos. 

Verificámos que as empresas se adaptaram rapidamente às exigências 
do mercado, inclusivamente num caso de um país europeu com falta 
de produtos no seu cabaz básico. A AICEP identificou a oportunidade 
e as empresas corresponderam com eficácia, adaptando, por exemplo, 
embalagens e labelling, conseguindo exportar para esse mercado 
exigente em alguns dias do período de confinamento! 
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A AICEP também adaptou 
a sua ação, nomeadamente 
desenvolvendo iniciativas de 
apoio e capacitação às empresas 
portuguesas direcionadas aos 
Mercados Externos em formato 
digital. Foi o caso dos Webinar 
Market – com a participação dos 
Delegados da Rede Externa da 
AICEP, presente em diversos países, 
para esclarecer as empresas sobre 
o impacto da pandemia de Covid-19 
no respetivo mercado. Foram feitos 
vários webinars dedicados à Fileira 
Agroalimentar, entre os quais um 
dirigido ao mercado dos EUA e 
quatro com foco nos vinhos para 
os mercados da Polónia, Rússia, 
Irlanda e Alemanha.  

Disponibilizámos igualmente no 
site da AICEP toda a informação 
sobre os mercados internacionais, 
por exemplo sobre setores com 
maiores constrangimentos, 
principais dificuldades a nível 
logístico, maiores barreiras à 
exportação, produzida pelas nossas 
Delegações. Esta foi uma das áreas 
mais visitadas do site, durante o 
período de confinamento, pelo 
que nos parece que a informação 
disponibilizada terá sido útil às 

empresas. Temos vindo a atualizar  
a informação regularmente em  
www.covid19aicep.pt.

Agroalimentar com  
crescimento sustentado
Com um volume de negócios  
de 23,6 mil milhões de euros  
em 2019, a Fileira Agroalimentar 
é constituída por um conjunto de 
diferentes atividades relacionadas 
com a produção e transformação  
de matérias-primas em bens 
alimentares ou bebidas, bem como  
a sua disponibilização ao consumidor 
final, mais especificamente a 
agricultura, as pescas, as indústrias 
transformadoras (alimentares e 
bebidas) e as indústrias extrativas (sal). 

Entre 2001 e 2018, as exportações  
do setor da indústria alimentar  
e das bebidas aumentaram 226%  
e, em 2019, as exportações globais 
da Fileira Agroalimentar atingiram 
6,7 mil milhões de euros. Já as frutas, 
legumes e plantas portuguesas, cujas 
vendas para os mercados externos 
atingiram, em 2019, 1,6 mil milhões 
de euros, são exportadas atualmente 
para mais de 140 países, sendo que 
os mercados da União Europeia 
representam 79% das exportações.
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De janeiro a setembro de 2020, 
a Fileira Agroalimentar teve um 
aumento de 106 milhões de euros, 
face ao período homólogo, o que 
equivale a 2,2%. Já os principais 
mercados de exportação neste 
período foram Espanha, França, 
Brasil e Reino Unido. Entre o top 20 
de países clientes de Portugal, os que 
tiveram maiores aumentos foram: 
Espanha (com mais 44 milhões  
de euros), Países Baixos (21 milhões  
de euros), Israel (20 milhões), 
Reino Unido (20 milhões), Alemanha 
(14 milhões), China (14 milhões) 
e Suíça (14 milhões). 

Até setembro, as categorias de 
produtos com maior crescimento, 
representando um aumento total de 
mais 193 milhões de euros, foram: as 
‘Frutas, cascas de citrinos e de melões’, 
com o maior aumento, seguido das 
‘Gorduras e óleos, animais ou vegetais, 
ceras’, ‘Preparações de carnes, peixes, 
crustáceos e moluscos’ e ‘Carnes e 
miudezas comestíveis’. Há também 
outras categorias, tais como: ‘Leite, 
laticínios, ovos de aves e mel natural’ 
e ‘Produtos hortícolas, plantas, raízes 
e tubérculos comestíveis’, que estão a 
crescer nos mercados de exportação.
 
De salientar a cadeia de valor do azeite 
que vale hoje cerca de 450 milhões 
de euros e que este ano se espera que 
exporte 600 milhões de euros. As 
exportações portuguesas de azeite têm 
vindo a ter um percurso extraordinário 
nos últimos anos, com um crescimento 
superior a 50% em volume e a 27% 

em valor, mesmo num contexto de 
quebra de preços do produto. Em 
relação ao primeiro semestre de 2020, 
já em pandemia, o desempenho das 
exportações nacionais continuou a 
ser assinalável: em termos gerais, as 
exportações cresceram, em volume, 
cerca de 30% em relação ao primeiro 
semestre de 2019. 

Já o setor dos vinhos teve um 
comportamento assimétrico,  
com algumas regiões e empresas 
a crescerem e outras a sofrerem 
quebras devido aos obstáculos à 
exportação e à situação que se vive 
no setor da restauração. Mas não 
nos esqueçamos que este é um setor 
resiliente e que tem um produto 
amplamente premiado a nível mundial. 

Com efeito, os vinhos portugueses 
têm ganho ao longo dos anos vários
prémios internacionais que reconhecem 
a sua qualidade além-fronteiras. 
A título de exemplo, temos três 
empresas portuguesas presentes 
no “Top 100 Wineries 2020”, lista 
elaborada pela revista internacional 
Wine & Spirits e que visa juntar os 
100 melhores produtores de vinho 
do mundo. Entre outras importantes 
distinções, os vinhos portugueses 
conquistaram um excelente resultado 
na última edição do Decanter World 
Wine Awards. O concurso premiou 
cinco vinhos portugueses com a 
medalha "Best in Show", a melhor 
distinção da competição, sendo 
que, no total, os vinhos portugueses 
conquistaram 610 medalhas! 
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A primeira Feira Digital do Agroalimentar, a realizar de 20 a 23  
de janeiro de 2021, será uma montra de negócios do agro 
português para o mundo. A Digital Agrifood Summit – Portugal, 
uma organização do Portuguese Agrofood Cluster, tem o apoio  
da AICEP, como não podia deixar de ser, numa iniciativa inovadora 
e num setor com produtos de qualidade e empresas que mostram 
bem o que de melhor há e é feito em Portugal. 

Em suma, é realmente de destacar a qualidade e capacidade 
de adaptação da Fileira Agroalimentar – com uma palavra especial 
para as suas empresas e Associações –, que tem vindo a ser 
muito criativa nas abordagens e tipologia das ações durante 
o período de pandemia e que, 
acreditamos, serão para manter 
e potenciar ainda mais as 
exportações portuguesas. 
Duas palavras para 2021: 
esperança e confiança.

Luís Castro Henriques 
Presidente da AICEP  
Portugal Global
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O SETOR DAS 
FRUTAS, LEGUMES  
E FLORES (FLF)
O valor das exportações
Nos últimos dez anos, o valor das 
exportações do setor das FLF 
duplicaram. As vendas para o exterior 
cresceram de 780 milhões de euros, 
em 2010, para 1.605 milhões de euros, 
em 2019. O valor da produção passou 
pela primeira vez os 3.000 milhões 
de euros em 2019, registando 
3.079 milhões de euros. O setor 
exporta mais de metade do valor  
da produção.

O mercado espanhol é o principal 
destino das nossas exportações, 
sendo a extensão natural do nosso 
mercado interno e representou 
30% do valor da produção em 2019. 
França, Holanda, Reino Unido  
e Alemanha fecham o top 5.  
O setor das FLF exporta 80% para 
países da União Europeia. Neste 
contexto desafiante e complexo 
que atravessamos, o setor não 
parou e as exportações de janeiro  
a setembro de 2020 cresceram  
7% em valor e 2,8% em quantidade 
(kg), face ao período homólogo 
do ano anterior.

Os pequenos frutos, principalmente  
a framboesa, o tomate transformado,  
a pera rocha e a laranja são os produtos 
que lideram os valores da exportação.

A importância da promoção
Os investimentos efetuados na última 
década em missões de prospeção de 
mercado, missões empresariais, ações 
de promoção e presença nas principais 
feiras internacionais permitiram 
que os produtos portugueses 
conquistassem uma notoriedade 
e visibilidade de extrema importância 
para uma valorização justa dos 
nossos produtos. 
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A qualidade, segurança alimentar  
e diferenciação dos nossos produtos, 
garantida pelos produtores portugueses,
é hoje reconhecida pelos clientes 
chave em várias geografias mundiais. 
Com a pandemia, estas ações 
pararam, na totalidade, mas os 
contactos angariados nos últimos anos 
foram cruciais para um escoamento 
total da produção nacional. Com a 
quebra de procura no canal HORECA 
foi necessário procurar mais soluções 
no retalho e industria e criar outras,
como por exemplo o canal online, 
a fim de garantirmos o total 
escoamento dos produtos e tentando 
maximizar a remuneração à produção.

A organização da produção
A escala da oferta é cada vez mais 
importante no mercado global. 
As Organizações de Produtores (OP) 
de frutas e legumes em Portugal, 
que representam apenas 25% do 
volume de negócios do setor, são 
estruturas que permitem ganhar 
poder negocial, melhorar a eficiência, 
partilha do conhecimento e a 
dimensão da oferta que garante a 
possibilidade de chegar a clientes 
chave no mercado global. A média 

europeia está perto dos 50% e na 
Bélgica mais de 90% do volume de 
negócios do setor passa por OP. 
A maior OP belga tem um volume 
de negócios anual de 450 milhões 
de euros. Em Portugal, a maior 
OP tem um volume de negócios 
de 70 milhões de euros. É urgente 
continuar a organizar o setor a fim  
de diminuir esta diferença, 
aproximando o grau de organização 
em Portugal da média europeia,  
e melhorar o nosso poder negocial.

O potencial de mercado
Segundo um estudo realizado 
pela maior feira mundial do setor 
–Fruit Logistica Trend Report 2018 
– as compras de frutas e legumes no 
mundo atingiram 2,1 triliões de euros 
em 2015 e este valor crescerá para 
4,8 triliões de euros em 2030. Este 
enorme crescimento nos próximos 
dez anos está relacionado com o 
aumento da população mundial, 
principalmente na Ásia, e uma 
maior consciência por parte dos 
consumidores em privilegiarem 
dietas mais equilibradas e saudáveis 
onde as frutas e os legumes terão 
um aumento da procura.  

https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2-de/publications/2018/Feb/FruitLogisticaTrendReport_2018.pdf


OPINIÃO

A Europa foi responsável por 21% das compras em 2015, mas 
estima-se que o seu peso vai decrescer para 16% em 2030. A Ásia, 
que em 2015 registou 46% das compras, em 2030 irá representar 56%. 
O consumo de frutas e legumes crescerá em Portugal e na Europa, 
mas o seu peso nas compras mundiais diminuirá devido ao nosso 
decréscimo demográfico.

O principal desafio do setor: a água
Só é possível ter um setor competitivo e moderno se tivermos 
acesso a água. O regadio deve ser a prioridade do setor na 
próxima década. Tem de haver uma estratégia de modernização 
e revitalização dos perímetros de rega existentes e a criação 
de novas reservas de águas superficiais que vão contribuir para 
múltiplos fins, potenciando a criação de novos negócios de vários 
setores, ajudando no combate às alterações climáticas, permitindo 
a fixação de pessoas no território e contribuindo decisivamente 
para o aumento das exportações e para a economia nacional. 
Os 750 milhões de euros para o regadio anunciados no 
programa nacional de investimentos são uma gota de água!

Gonçalo Santos Andrade  
Presidente da Portugal Fresh
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No Millennium bcp, encontra 
a solução adequada para a 
aquisição de equipamentos 
agrícolas e industriais de 
processamento, transformação  
e armazenamento.

Estamos atentos às necessidades 
de um setor em plena expansão 
e transformação, onde se 
impõem desafios de eficiência e 
sustentabilidade. Do Millennium bcp 
pode esperar um conhecimento 
especializado de soluções 
financeiras. Dos nossos parceiros, 
conte com o apoio de quem mais 
sabe de agricultura em Portugal. 

A locação financeira (Leasing) 
consiste num contrato que lhe 
permite usufruir de um bem 
mediante o pagamento periódico 
de uma renda, por determinado 

A SOLUÇÃO PARA  
A AQUISIÇÃO DOS  
SEUS EQUIPAMENTOS

Agro Leasing

período de tempo, dispondo da 
opção de compra do bem no final 
do contrato pelo valor residual que 
haja sido estabelecido.

Os benefícios traduzem-se em 
prazos alargados de pagamento, 
regime fiscal favorável e 
simplicidade na tramitação 
processual.

Trata-se de uma forma flexível de 
financiamento de médio/ longo 
prazo ajustada às necessidades 
de investimento e às condições de 
reembolso que melhor se adequam 
aos ciclos de exploração do seu 
negócio, seja ele sazonal ou contínuo. 

Para mais informação, não hesite 
em consultar-nos, através do seu 
Gestor de conta ou junto de uma 
das nossas sucursais.
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WEBINAR 
AGRO MILLENNIUM

Evento

Foi bem sucedido o webinar organizado pelo Millennium bcp dedicado 
ao setor primário, com um tema de grande atualidade (“Reforma 
da PAC – O que sabemos e o que queremos”) e intervenções bem 
conhecedoras de alguns dos principais protagonistas da sua realidade. 

Na sessão de abertura, o Vice-Presidente da Comissão Executiva, Dr. João 
Nuno Palma, afirmou: "No Millennium bcp estamos disponíveis para fazer 
mais. Mesmo noutras áreas onde a presença do Estado e da União Europeia 
tem sido exclusiva no financiamento ao setor primário. Se nos quiserem 
abordar, por exemplo, para encontrar soluções de financiamento conjuntas 
para o Programa Nacional de Regadios e apoiar as associações de regantes, 
contem com a nossa disponibilidade.”
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ASSISTA AO EVENTO DO PASSADO DIA 10 DE DEZEMBRO

https://youtu.be/jdtgsfP5aYg
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