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EXECUTIVE SUMMARY          

1.1 Main results of the evaluation 

The evaluation in this report concerns a period characterised by a difficult situation for 

the Portuguese economy, marked by a slowdown in 2011 in GDP growth of advanced 

economies (1.8%), driven by the intensification of the financial turmoil associated with 

the sovereign debt crisis in the Eurozone. 

The 2007-2011 period was marked by the 2007 financial crisis that gave rise to a deep 

recession in 2009, with global economic activity starting to recover afterwards. 

However, in 2011 there was a slowdown in the pace of growth in the world economy, 

particularly in advanced economies, which are the main destinations for Portuguese 

exports, including agrifood exports. 

Domestically, private consumption suffered a record contraction in decades (-3.9%); 

the fall in investment worsened for the third consecutive year (-13.9%) and public 

consumption decreased as a result of the intensification of the fiscal consolidation 

process (-3.8%). 

However, during the same period, the Portuguese food trade balance, traditionally 

negative, showed a reversal of this trend and improved. 

The growing importance of plants, vegetables and fruits in the structure of production 

was crucial to this improvement and so were the relevant production of tradable 

goods and the increase in exports.  

The level of producers’ organisation in the fruit and vegetables sector grew 

significantly during this period - from 10% in 2006 to 22.5% in 2011 - but it is still low 

when compared with the European average of about 43%. 

The number of recognized producers’ organisations (POs) increased from about 60 to 

90, but there has not been a proportional increase in the value of Operational Funds, 

given the small size of the average PO in terms of Value of Marketed Production 

(VMP). 
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1.2 Conclusions and recommendations 

The support scheme for the Operational Programmes (OP) of fruit and vegetables POs 

has contributed to this development of producers’ organisations, in particular through 

measures that have an impact on the following objectives: Programming production 

and adapting it to demand; Concentrating production for marketing purposes; 

Planning production; Improving product quality; Increasing the commercial value of 

products; Promoting products; and Environmental measures, even though the latter 

are more a result of mandatory requirements than of adapting to the PO interests. 

We have also concluded that the objectives of Optimising production costs and 

stabilising producer prices and Preventing and managing crises are not being 

satisfactorily met. 

As to the first, this is because the market for fruit and vegetables is a buyers’ market, 

where, because products are perishable, the price is set by the buyer and the producer 

has no negotiating power. However, it should be noted that the VMP per fruit and 

vegetables PO has evolved more favourably than the total of fruit and vegetables 

products, thus revealing greater resilience in concentrated supply structures vis-à-vis 

the large distribution concentration downstream. 

Regarding crisis management measures, the low demand from POs resulted from a 

certain mismatch with reality, since they have not adopted all the regulatory 

possibilities from the start of the application of the National Strategy (NS), in particular 

as regards crop insurance. However, these measures are limited by the reduced 

average VMP of Portuguese POs and consequently only an increase in their critical size 

can lead to an efficient use of these mechanisms. 

We can also conclude that this scheme has enabled to maintain funding capacity to 

fruit and vegetables POs that bucked the general trend of the Portuguese economy, by 

reducing the stress of debt and ensuring capacity for improving production structures, 

with emphasis on investment in fruit and vegetables collection centres. 

However, despite a continued increase in the number of POs and their members, the 

value of Operational Funds used to finance them did not suffer similar changes, leading 

to a reduction in the average value per PO. 
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To counter this trend, it is recommended that the objectives of the NS are reoriented 

towards competitiveness, by promoting an increase in the average size of fruit and 

vegetables POs, in order to achieve more efficiency in the use of financial, human and 

natural resources. 

To improve the scheme, a simplification of its model and management system is also 

recommended, in particular with regard to communication by the POs of financial 

elements and implementation of measures. This recommendation applies not only to 

national authorities, but also to EU decision makers, and it is in fact one of the main 

concerns outlined regarding the future EU sector policy. 

For a consistent application of this instrument, it is also recommended that an across-

the-board approach is taken in terms of objectives and targets with other EU policies 

and instruments, such as the future rural development policy and the partnership 

agreement, the promotion of agricultural and agri-food products, the quality policy for 

agricultural products, and at national level with the policy of internationalisation of 

agriculture and regulation of the agrifood value chain. 

Finally, sensitive areas in defining the future EU policy for this sector are mentioned, 

such as: the need to revise the threshold for low degree of organisation, making it 

closer to the EU average in order to allow greater positive differentiation of the MS in 

this situation; competitiveness orientation in the scheme, by linking rural development 

to environmental objectives or investment objectives at farm level; and, as previously 

mentioned, a concern with the need to simplify the whole scheme and its 

implementation, as well as to ensure equivalent provisions to other EU schemes, such 

as the possibility of EU funding for evaluation exercises (as it happens with the school 

fruit scheme) or the application of national financial envelopes (as seen in the wine 

sector programmes) that include headings for measure management and monitoring. 
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1. Resumo            

1.2 Principais resultados da avaliação 

O período a que respeita a avaliação expressa neste relatório caracteriza-se por uma 

conjuntura difícil para a economia portuguesa, marcada por uma desaceleração no 

crescimento do PIB do conjunto das economias avançadas em 2011 (1,8%), motivada 

pela intensificação da turbulência financeira associada à crise da dívida soberana na 

zona euro. 

O período 2007-2011 foi marcado por uma crise financeira que emergiu em 2007, 

dando origem a uma profunda recessão sentida em 2009, tendo a atividade económica 

mundial começado a recuperação desde então. No entanto, o ano de 2011 foi 

marcado pelo abrandamento do ritmo do crescimento da atividade económica 

mundial, em particular nas economias avançadas, que constituem os principais 

destinos das exportações portuguesas, incluindo as agroalimentares. 

A nível interno, no consumo privado registou-se a maior contração das últimas 

décadas (-3,9%); acentuou-se a queda do investimento pelo terceiro ano consecutivo (-

13,9%); e o consumo público contraiu-se na sequência da intensificação do processo 

de consolidação orçamental (-3,8%). 

Porém, nesse mesmo período, a balança comercial alimentar portuguesa, 

tradicionalmente negativa, registou uma inversão dessa tendência, melhorando o 

respetivo saldo. 

Para esse fato foi determinante a importância crescente dos vegetais e produtos 

hortícolas, e dos frutos na estrutura de produção, assim como a relevância na 

produção de bens transacionáveis e o reforço da exportação. 

O nível de organização da produção no setor hortofrutícola cresceu significativamente 

neste período, de 10% em 2006 para 22,5% em 2011, porém situa-se ainda num nível 

baixo se comparada com a média europeia de cerca de 43%. 

O número de OP reconhecidas aumentou de cerca de 60 para 90, porém, não se 

registou um aumento proporcional do valor dos Fundos Operacionais, face à reduzida 

dimensão média das OP em Valor de Produção Comercializada.  
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1.2 Conclusões e recomendações 

O regime de apoio aos PO das OP hortofrutícolas contribuiu para a evolução positiva 

da organização da produção, em particular através de medidas com impacto nos 

objetivos de Programação da produção e adaptação à procura, Concentração com vista 

à comercialização da oferta, Planeamento da produção, Melhoria da qualidade dos 

produtos, Valorização comercial dos produtos, Promoção dos produtos e Medidas 

ambientais, ainda que estas últimas sejam mais resultado de imposição de aplicação 

do que adaptação aos interesses das OP. 

Foi também possível concluir que os objetivos de Otimizar os custos de produção e 

estabilizar os preços na produção e relativos a Prevenção e gestão de crises, não estão 

a ser acautelados em níveis satisfatórios. 

Relativamente ao primeiro, resulta do facto de o mercado dos produtos hortofrutícolas 

ser um ‘buyers market’, em que face à perecibilidade dos produtos, o preço é definido 

pelo comprador, não tendo a produção poder negocial para intervir na sua definição, 

porém, é de assinalar que o valor da produção comercializada por OP hortofrutícola 

evoluiu mais favoravelmente do que o total dos produtos hortofrutícolas, denotando 

uma maior resiliência nas estruturas de oferta concentrada à grande concentração da 

distribuição a jusante da fileira. 

No que respeita a medidas de gestão de crises, a baixa procura por parte das OP 

resultou de uma desadequação das mesmas à realidade, por não terem sido adotadas 

todas as possibilidades regulamentares desde o início da aplicação da EN, em 

particular no que respeita a seguros de colheitas. Porém estas medidas estão limitadas 

ao reduzido VPC médio das OP nacionais, pelo que apenas um aumento de dimensão 

crítica das OP poderá permitir uma utilização eficaz destes mecanismos. 

Conclui-se ainda que este regime permitiu manter uma capacidade de financiamento 

às OP hortofrutícolas que contrariou a tendência geral da economia nacional, 

reduzindo o esforço de endividamento e assegurando capacidade para melhoria das 

estruturas produtivas, com destaque para o investimento nas centrais hortofrutícolas. 
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Porém, apesar de um aumento continuado do número de OP, e dos respetivos 

membros produtores, o valor dos FO utilizados para financiar os PO não apresentou 

evolução semelhante, representando uma redução do valor médio por OP. 

Para contrariar esta tendência é recomendado que os objetivos da EN sejam 

reorientados no sentido da competitividade, promovendo o aumento da dimensão 

média das OP hortofrutícolas para maior eficácia na utilização dos recursos financeiros, 

humanos e naturais. 

Para melhoria do regime é também recomendado que se proceda a uma simplificação 

do respetivo modelo e sistema de gestão, em particular no que respeita a 

comunicações de elementos financeiros e de execução de medidas por parte das OP. 

Esta recomendação aplica-se às autoridades nacionais, mas também aos decisores 

comunitários, sendo inclusivamente uma das principais preocupações descritas quanto 

à futura política setorial comunitária. 

Para uma aplicação coerente deste instrumento, é ainda recomendável que seja feita 

uma abordagem transversal em termos de objetivos e metas, com outras políticas e 

instrumentos comunitários como o futuro desenvolvimento rural e contrato parceria, 

promoção de produtos agrícolas e agroalimentares, política de qualidade dos produtos 

agrícolas, e a nível nacional no âmbito da política de internacionalização da agricultura 

e regulação da cadeia de valor agroalimentar. 

Por fim, são expressas áreas sensíveis para a definição da futura política comunitária 

para este setor, tais como a necessidade de rever o limiar de baixo grau de 

organização, aproximando-o à média comunitária, para permitir uma melhor 

diferenciação positiva dos EM nessas condições, a orientação para a competitividade 

deste regime, articulando com o desenvolvimento rural objetivos ambientais ou de 

investimento ao nível da exploração agrícola, e, tal como já referido, uma preocupação 

com a necessidade de simplificar todo o regime e respetiva aplicação, assim como 

assegurar disposições equivalentes a outros regimes comunitários, tais como 

possibilidade de financiamento comunitário dos exercícios de avaliação (à semelhança 

do regime de fruta escolar) ou a aplicação de envelopes financeiros nacionais (como se 

verifica nos programas do setor vitivinícola), que contemplem rubricas destinadas à 

própria gestão e monitorização das medidas. 
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2. Introdução            

2.1 Finalidade do relatório 

Conforme estabelecido no artigo 125.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 543/2011, da 

Comissão, o presente relatório tem como propósito a avaliação e determinação dos 

progressos realizados no setor hortofrutícola face ao estabelecimento em 2009 da 

Estratégia Nacional para a sustentabilidade dos Programas Operacionais (PO) das 

Organizações de Produtores (OP) setoriais. 

Pretende-se realizar uma análise da evolução dos objetivos inicialmente definidos para 

os programas operacionais, e a sua eficácia e eficiência, uma avaliação do grau de 

utilização dos recursos financeiros, e a determinação dos efeitos e impacto dos 

programas operacionais. 

Através da identificação de eventuais insuficiências verificadas nos objetivos, metas ou 

medidas elegíveis para apoio inicialmente definidos, esta avaliação visa analisar a 

necessidade de definição de novos instrumentos que se poderão vir a incluir ainda na 

atual ou na futura estratégia nacional. 

 

2.2 Estrutura do relatório 

Tendo presentes os requisitos gerais para avaliação das estratégias nacionais de 

sustentabilidade para os programas operacionais no setor das frutas e produtos 

hortícolas previstos nos artigos 125.º e 127.º do Regulamento (UE) n.º 543/2011, da 

Comissão, igualmente aplicáveis à avaliação de 2012 das estratégias nacionais, o 

presente relatório tem por base elementos macroeconómicos, setoriais globais e 

específicos da produção organizada, assim como a execução dos Programas 

Operacionais. 

É efetuada uma análise de contexto da avaliação, que pretende enquadrar a aplicação 

do regime na definição da EN e nas fragilidades identificadas para o setor, e, em 

primeira abordagem, o nível de execução financeira das diferentes medidas previstas. 
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É feita uma descrição da metodologia utilizada na avaliação assim como das entidades 

responsáveis pela sua elaboração e pelo fornecimento de contributos e dados para o 

estudo efetuado. 

A principal análise reside na resposta às perguntas de avaliação, orientadas para as 

medidas definidas em regulamento, sendo feita uma apreciação da extensão de 

aplicação das mesmas e dos impactos nos objetivos e metas estabelecidas para o setor 

ao abrigo da Estratégia Nacional. 

Optou-se por responder mais em pormenor sobre as medidas com maior grau de 

execução, e maior peso nas opções das OP com PO aprovado, considerando que serão 

as que representam impactos significativos em termos globais. 

Para além das questões específicas por medida, foram ainda avaliadas questões sobre 

a eficácia e eficiência da EN no seu todo, na persecução de objetivos globais definidos 

para o setor em matérias como competitividade e estabilização de preços entre 

outros. 

Por fim, e como principal aspeto do relatório em termos de aplicação futura e 

possibilidade de adequação da EN à realidade e aos resultados pretendidos, são 

apresentadas as conclusões extraídas da análise da envolvente e das perguntas de 

avaliação, assim como recomendações para uma melhor aplicação deste instrumento 

no futuro, quer a nível nacional quer a nível de política comunitária. 

Em anexo podem ser consultadas as análises económicas que permitem situar este 

setor na conjuntura global da economia portuguesa, no complexo agroflorestal e mais 

particularmente no próprio setor hortofrutícola, particularizando o segmento da 

produção organizada. 

São ainda incluídos em anexo, elementos relativos à EN, quanto a objetivos e medidas, 

assim como a avaliação elaborada em 2007 sobre o período anterior, que levou à 

caracterização de fragilidades e objetivos, e à definição das medidas agora em 

avaliação. 
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3. Contexto da avaliação          

A Estratégia Nacional (EN) foi estabelecida em conformidade com o n.º 2 do artigo 12º 

do Reg. (CE) n.º 1182/20071, do Conselho, de 26 de setembro, e artigos 57º, 58º e 60º 

do Reg. (CE) n.º 1580/20072, da Comissão, de 31 de dezembro, encontrando-se em 

aplicação desde 2009, sendo válida até 31 de dezembro de 2013. 

Tendo em consideração um diagnóstico da situação de partida anterior à definição da 

EN, e atendendo a um conjunto múltiplo de défices de desenvolvimento 

correspondentes a necessidades detetadas no setor, pretendeu-se enquadrar o âmbito 

dos programas operacionais das organizações de produtores de frutas e produtos 

hortícolas, nos objetivos identificados a três níveis: 

 Incorporação de exigências ambientais 

 Otimização e profissionalização da gestão 

 Dinamização de fatores imateriais de competitividade 

Necessidades do setor que serviram de base na elaboração da EN 

1 Diminuir o impacto ambiental da produção de frutas e produtos hortícolas, 
mitigando as externalidades negativas inerentes à atividade produtiva (resíduos); 

2 Melhorar a eficiência no uso e gestão da água, mantendo ou melhorando a sua 
qualidade; 

3 Incrementar práticas de cultivo ambientalmente mais sustentáveis, 
designadamente reduzir a utilização de fitofármacos; 

4 Melhorar a competitividade da produção comercializada reduzindo custos de 
produção, com melhoria dos rendimentos técnicos e económicos, por via da 
introdução de novas técnicas mais eficientes do ponto de vista da utilização dos 
recursos, incluindo energéticos; 

5 Desenvolver o potencial humano pela via da formação em gestão, comercial, 
ambiental, fitossanidade, de produção; 

6 Concentrar oferta, mediante o aumento de dimensão das OP, procurando 
garantir um maior equilíbrio na apropriação das margens geradas pelo sector; 

7 Inovação e experimentação; 
8 Potenciar as políticas de qualidade e diferenciação, adequando a oferta a uma 

crescente procura mais informada e exigente; 
9 Promoção, tendo em conta aumentar o consumo em geral e contrariar 

tendências de quebra; 
10 Estabilizar as variações de rendimento dos agricultores decorrentes das 

flutuações dos preços de mercado 

                                                           
1
 Entretanto revogado e integrado no Regulamento (CE) 1234/2007, do Conselho de 16 de Novembro - 

“Regulamento OCM Única”, pelo Regulamento (CE) n.º 361/2008 de 14 de Abril do Conselho, pelo que a base legal 
é desde 1 de Julho de 2008 o nº2 do artigo 103º-F do “Regulamento OCM Única”. 
2
 Entretanto revogado pelo Regulamento (EU) 543/2011, da Comissão, de 7 de junho. 
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Assim, utilizando como principal instrumento de apoio ao sector no âmbito da Política 

Agrícola Comum, e tendo por objetivo a inovação, profissionalização e indução de 

ganhos de competitividade no sector das frutas e hortícolas, a EN foi definida numa 

perspetiva de complementaridade, com outros instrumentos de apoio, 

nomeadamente com o Programa de Desenvolvimento Rural - PRODER. 

 

Portugal continua a ser um dos Estados Membros com menor representatividade de 

produtores organizados em OP, pelo que continua a ser importante desenvolver todos 

os esforços de forma a melhorar esta situação. Em 2010 existiam 86 organizações 

reconhecidas, número que se mantém em 2011. Nestas organizações estavam 

associados cerca de 12 800 membros, ocupando uma área estimada em cerca de 58 

mil hectares. 

Tendo em consideração a proposta de medidas nos Programas Operacionais 

apresentados, após a entrada em vigor da reforma do sector, é possível aferir do 

interesse ou adequação das medidas à realidade e necessidade das OP.  

 

NÚMERO DE AÇÕES APRESENTADAS 2008 A 2010 

 

Fonte: Relatórios Anuais 
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Verificou-se que o número de ações apresentadas desde a aplicação da EN aumentou 

de 63 em 2008 para 342 em 2009, verificando-se uma diminuição em 2010 para um 

total de ações apresentadas de 237. Os PO apresentados mantêm contudo a sua 

predominância nas medidas de Melhoria da Comercialização, Melhoria da qualidade 

dos produtos e Ações ambientais 

. 

TOTAL DAS DESPESAS DOS PO APRESENTADOS/MEDIDA (2008 a 2010) 

      Euros 

  2008 2009 2010 

Planeamento da Produção 4.559.531 2.809.798 6.003.535 

Melhoria da qualidade dos produtos 2.259.586 6.086.697 3.550.435 

Melhoria da Comercialização 4.191.053 6.441.003 7.327.509 

Produção experimental 6.749 130.309 87.428 

Ações de formação 587.223 9.929 19.956 

Medidas de Prevenção e gestão de 

Crises 
69.708 880.771 1.120.398 

Ações ambientais 4.312.012 1.736.450 2.901.377 

Outros tipos de ações 213.752 239.143 288.847 

TOTAL  16.199.612 18.334.101 21.299.486 

Fonte: Relatórios Anuais 

 

Da distribuição evidenciada no quadro anterior pode concluir-se que em 2010 cerca de 

67% das despesas concentraram-se nas medidas da melhoria da qualidade dos 

produtos e da comercialização, sendo essas as maiores preocupações das OP em 

matéria de Programa Operacional. 

Também em 2010, as medidas de planeamento da produção representaram um peso 

significativo de 37%, face ao investimento de apenas 17% no ano anterior. 
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Verifica-se que é uma constante a reduzida expressão da inovação e produção 

experimental, assim como da formação e das medidas de prevenção e gestão de crises 

indiciando algum desconhecimento nas matérias menos imediatas e não diretamente 

ligadas à vertente produtiva e comercial da OP. 

As ações ambientais apresentam um peso relativo de cerca de 20% ao qual não será 

alheio o facto de ser obrigatório apresentar duas destas medidas no PO ou 10% do 

respetivo Fundo Operacional afeto ao quadro ambiental. 

No quadro de evolução previsível quer da Política Agrícola Comum, quer do sector 

hortofrutícola nacional, é de destacar, por ser preocupante, o reduzido peso das 

medidas destinadas à gestão de crise, mecanismo que representa uma exceção às 

regras da concorrência especificamente para este sector, não sendo possível aos 

restantes da área agrícola, mas que surge algo negligenciado nos PO das OP nacionais. 

Representam apenas 5% dos Fundos Operacionais em 2010, e são indicados apenas 

por 13 OP. 

Este facto está associado ao cariz de novidade destas medidas, introduzidas apenas em 

2009, e a algum desconhecimento por parte das OP na respetiva gestão e aplicação, 

pelo que a melhoria da qualificação de recursos humanos das OP, nesta área específica 

de atuação, que não a produção ou comercialização propriamente ditas, pode ser 

essencial ao sucesso da implementação destas medidas e à capacidade de 

autorregulação do sector face a potenciais crises de mercado. 

  



estratégia nacional programas operacionais - relatório de avaliação 2012 

17 
 

4. Metodologia            

Atendendo a restrições de ordem financeira, optou-se por não recorrer a uma 

entidade externa para a realização do relatório de avaliação, face aos elevados custos 

de um estudo desta dimensão. 

A entidade responsável pela execução do relatório de avaliação foi o Gabinete de 

Planeamento e Políticas (GPP) do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 

Ordenamento do Território (MAMAOT), tendo em conta as respetivas atribuições em 

matéria de: 

Acompanhar o desenvolvimento das políticas e dos programas e avaliar os seus efeitos, 

nomeadamente na área da agricultura, mediante a utilização dos objetivos e 

indicadores definidos e elaborar estudos de âmbito nacional, sectorial e regional, bem 

como divulgar os programas e medidas de política, a informação estatística e os 

resultados dos estudos e da avaliação das medidas. 

 

Tendo por base a “Nota de Orientação para a avaliação de estratégias nacionais” 

fornecida pela Comissão Europeia, optou-se por fundamentar a avaliação nas repostas 

às perguntas de avaliação comuns propostas naquele documento. Neste contexto, 

com vista à avaliação da contribuição efetiva de cada medida específica do PO e 

verificação se os objetivos definidos na Estratégia Nacional foram atingidos, a 

metodologia adotada fundamentou-se exclusivamente nos relatórios anuais, 

nomeadamente na análise dos indicadores definidos. 

Para estes relatórios contribuíram nos anos a que respeitam, as diversas entidades 

envolvidas na aplicação da EN, nomeadamente: 

Direções Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP), entidades regionais do MAMOT 

com competências no reconhecimento e avaliação da manutenção do reconhecimento 

das OP, assim como na análise, aprovação e controlo de aplicação dos respetivos FO e 

PO; 

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP), entidade pagadora e 

responsável pelos relatórios de execução financeira do regime; 
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Organizações de Produtores hortofrutícolas (OP) e respetivas associações e 

federações representativas, que são responsáveis pela produção de informação base 

para os relatórios anuais na sequência da aplicação dos respetivos PO aprovados; 

 

Atendendo a que elaboração do Relatório Anual de 2011 e a realização do Relatório de 

Avaliação da Estratégia Nacional (EN) estão em curso em simultâneo, importa salientar 

que esta avaliação reporta apenas a um período de 2 anos (2009 e 2010), uma vez que 

não foi possível analisar na totalidade os dados de execução relativos a 2011, que se 

encontravam em fase de tratamento. Porém, quando disponível informação, foi feita 

uma comparação com dados mais recentes, nomeadamente quanto a número de OP 

reconhecidas, PO aprovados, ou conjuntura económica e setorial, em 2011 e 2012. 

Assim, a avaliação consiste no apuramento e análise dos indicadores que permitam 

uma comparação, por um lado a situação do setor hortofrutícola nacional antes da 

entrada em vigor da EN, ano 2006, tendo por base a situação inicial e as necessidades 

então identificadas para este setor, para as quais foram desenhados objetivos 

estratégicos a prosseguir com vista à sua ultrapassagem através da definição das ações 

da EN,3 e por outro lado, a situação no ano 2010, que representa a evolução dos dois 

primeiros anos de implementação das medidas adotadas nos Programas Operacionais 

e desenvolvidas pelas Organizações de produtores no âmbito da EN. 

Com base nessa análise pretende-se determinar a adequação dos instrumentos que 

foram considerados na definição da Estratégia Nacional, com vista a proceder a alguns 

ajustamentos ao perfil de medidas determinado, quer com a adaptação à realidade de 

medidas existentes, quer com a criação de novas medidas e adequação dos 

instrumentos inicialmente considerados. 

  

                                                           
3
 Diminuir o impacto ambiental da produção de frutas e produtos hortícolas; Melhorar a eficiência no 

uso e gestão da água; Incrementar práticas de cultivo ambientalmente mais sustentáveis, Melhorar a 
competitividade da produção comercializada; Desenvolver ações de formação; Concentrar a oferta; 
Inovação e experimentação; Potenciar políticas de qualidade e diferenciação; Promoção; Estabilizar as 
variações de rendimento dos agricultores. 
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5 Respostas às perguntas de avaliação         

 

5.1 Perguntas de avaliação relacionadas com medidas específicas no âmbito da 

estratégia nacional 

Como ponto prévio salienta-se que, conforme referido no ponto 4 Metodologia, com 

vista a dar resposta às questões seguintes apenas foram considerados os dois anos de 

2009 e 2010, atendendo a que o Relatório Anual de 2011 ainda não está concluído 

nesta fase para se poder retirar os dados necessários a esta avaliação. 

Assim, tem-se como base as ações em curso no ano 2009, que coincide com o início da 

aplicação da EN.  

Logo no ano de 2009 verificou-se um aumento muito significativo do número de ações 

(347) face ao ano anterior (2008) em que apenas foram apresentadas 63, podendo-se 

depreender que a EN teve o efeito pretendido no sentido de promover a adesão das 

OP aos novos PO. No ano de 2010 foram apresentadas 237 ações, uma redução de 

cerca de 30%, sobretudo resultante da diminuição do número das ações de Melhoria 

da Qualidade dos Produtos. 

Igualmente por uma questão de simplificação da metodologia, a questão relativa à 

indicação de verificação se as várias medidas: a) correspondem às necessidades? b) 

são coerentes com outras medidas da estratégia nacional?, c) são coerentes com 

medidas do(s) programa(s) de desenvolvimento rural que têm os mesmos objetivos?, 

terá uma resposta única no contexto de uma avaliação conjunta pois não se 

considerou pertinente a elaboração de uma resposta particularizada por cada ação 

referida, face à multiplicidade de objetivos que incidem sobre cada medida/ação. 
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5.1.1 Ações de planeamento da produção 

1.1 Em que medida contribuíram as ações de planeamento da produção para o 

desenvolvimento do desempenho das organizações produtores em matéria de 

planeamento da produção? Informações relativas:  

a) à compra de ativos imobilizados 

b) a outras formas de aquisição de ativos imobilizados  

c) a outras ações 

R: Os investimentos realizados foram apenas em outras ações. 15 e 28% 

respetivamente nos anos 2009 e 2010, não variando face a 2008 em que o 

investimento se fixou igualmente em 28% do total dos investimentos. 

1.3 Em que medida as ações de planeamento da produção: 

a) correspondem às necessidades? 

b) são coerentes com outras medidas da estratégia nacional? 

c) são coerentes com medidas do(s) programa(s) de desenvolvimento rural que têm 

os mesmos objetivos? 

R: Ver resposta conjunta. 

 

5.1.2 Ações de melhoramento ou manutenção da qualidade dos produtos 

2.1 Em que medida contribuíram as ações de melhoramento ou manutenção da 

qualidade dos produtos para o desenvolvimento do desempenho em matéria de 

qualidade dos produtos? Informações relativas: 

a) à compra de ativos imobilizados, 

b) a outras formas de aquisição de ativos imobilizados e  

c) a outras ações. 

R: Apesar de algumas aquisições de ativos imobilizados nos dois anos de 2009 e 2010, 

o maior investimento está nas “outras ações”, que em 2009 teve um peso de 33% e 
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em 2010 passou a 17%. 

2.2 Em que medida as ações de melhoramento ou manutenção da qualidade dos 

produtos: 

a) correspondem às necessidades? 

b) são coerentes com outras medidas da estratégia nacional? 

c) são coerentes com medidas do(s) programa(s) de desenvolvimento rural que têm 

os mesmos objetivos? 

R: Ver resposta conjunta. 

 

5.1.3 Ações destinadas a melhorar a comercialização, incluindo atividades de 

promoção e comunicação 

3.1 Em que medida contribuíram as ações destinadas a melhorar a comercialização 

para o desenvolvimento do desempenho em matéria de comercialização dos 

produtos? Informações relativas:  

a) à compra de ativos imobilizados,  

b) a outras formas de aquisição de ativos imobilizados,  

c) a atividades de promoção e comunicação  

d) a outras ações. 

R: 35 e 34% respetivamente nos dois anos 2009 e 2010, sendo que dentro desta ação 

a compra de ativos imobilizados teve um peso relativo de 75 e 46% respetivamente 

nos dois anos. 

3.2 Em que medida as ações destinadas a melhorar a comercialização: 

a) correspondem às necessidades? 

b) são coerentes com outras medidas da estratégia nacional? 

c) são coerentes com medidas do(s) programa(s) de desenvolvimento rural que têm 

os mesmos objetivos? 

R: Ver resposta conjunta. 
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5.1.4 Investigação e produção experimental 

4.1 Em que medida contribuíram as ações de investigação e produção experimental 

para o desenvolvimento de novos produtos e/ou técnicas?  

Informações relativas:  

a) à compra de ativos imobilizados,  

b) a outras formas de aquisição de ativos imobilizados  

c) a outras ações. 

R: Valor residual em ambos os anos de 1 e 0% para 2009 e 2010, respetivamente. 

4.2 Em que medida contribuíram as ações de investigação e produção experimental 

para o desenvolvimento de desempenhos técnicos e económicos e para a promoção 

da inovação? 

R: Dada a reduzida adesão não terá tido impacto relevante. 

4.3 Em que medida as ações de investigação e produção experimental: 

a) correspondem às necessidades? 

b) são coerentes com outras medidas da estratégia nacional? 

c) são coerentes com medidas do(s) programa(s) de desenvolvimento rural que têm 

os mesmos objetivos? 

R: Ver resposta conjunta. 

 

5.1.5 Ações de formação e ações destinadas a promover o acesso a serviços de 

aconselhamento 

5.1 Em que medida contribuíram as ações de formação e as ações destinadas a 

promover o acesso a serviços de aconselhamento para garantir aos membros e/ou ao 

pessoal das organizações de produtores o acesso a formação técnica e a 

conhecimentos? 

Informações sobre os diferentes tipos de ações (com base no principal aspeto 
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coberto): 

- modo de produção biológico; 

- produção integrada ou gestão integrada de pragas; 

- outros aspetos ambientais; 

- rastreabilidade; 

- qualidade dos produtos, incluindo ao nível dos resíduos de pesticidas; 

- outros aspetos. 

R: Investimentos muito reduzidos no contexto global, praticamente sem peso no 

investimento total anual. 

5.2 Em que medida contribuíram as ações de formação e as ações destinadas a 

promover o acesso a serviços de aconselhamento para promover o conhecimento e 

melhorar o potencial humano em benefício dos membros e/ou do pessoal das 

organizações de produtores? 

R: Dada a reduzida adesão não terá tido impacto relevante. 

5.3 Em que medida foram as ações de formação e as ações destinadas a promover o 

acesso a serviços de aconselhamento eficazes em termos de consecução dos 

objetivos? 

R: Dada a reduzida adesão não é possível tirar conclusões. 

5.4 Em que medida as ações de formação e as ações destinadas a promover o acesso 

a serviços de aconselhamento: 

a) correspondem às necessidades? 

b) são coerentes com outras medidas da estratégia nacional? 

c) são coerentes com medidas do(s) programa(s) de desenvolvimento rural que têm 

os mesmos objetivos? 

R: Ver resposta conjunta. 
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5.1.6 Instrumentos de prevenção e gestão de crises 

6.1 Em que medida contribuiu o conjunto de instrumentos de prevenção e gestão de 

crises selecionado no âmbito da estratégia nacional para a prevenção e gestão de 

crises? 

Informações sobre o contributo dos diferentes instrumentos de prevenção e gestão 

de crises no que respeita: 

a) às retiradas do mercado; 

b) à colheita em verde ou não-colheita; 

c) à promoção e à comunicação; 

d) à formação; 

e) aos seguros de colheita; 

f) à participação nas despesas administrativas. 

R: Referem-se na quase totalidade a ações de retiradas do mercado e no total das 

despesas foi de 5% em ambos 2009 e 2010. Apenas uma OP apresentou nestes dois 

anos despesas em fundos mutualistas. 

6.2 Revelaram-se alguns instrumentos específicos de prevenção e gestão de crises ou 

combinações destes instrumentos particularmente eficazes para prevenir e gerir 

crises em benefício dos membros das organizações de produtores? 

R: Verifica-se que a oferta de mercado de empresas para contratualização de fundos 

mutualistas é reduzida, facto que terá tido como consequência a adesão de apenas 

uma OP. Salienta-se contudo, que por opção da tutela, a partir dos PO’s de 2012 ficou 

disponível a ação seguros de colheita, sendo expectável que esta venha a ter maior 

adesão.  

6.3 Em que medida correspondem os instrumentos elegíveis de prevenção e gestão 

de crises às necessidades? 

R: Esta medida não teve a adesão expectável, pelo que se pretendeu tornar esta 

medida mais atrativa para as OP com a introdução em 2012 da ação dos seguros de 

colheita.  
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5.1.7 Ações ambientais 

7.1 Em que medida contribuíram as ações ambientais para a prestação de serviços 

ambientais? 

Informações sobre o contributo dos diferentes tipos de ações ambientais para:  

a) a aquisição de ativos imobilizados;  

b) outras formas de aquisição de ativos imobilizados; e  

c) outras ações. 

R: A componente ambiental representou 9 e 14% respetivamente em 2009 e 2010 do 

total das despesas. Em 2009 os investimentos com maior peso repartiram-se entre 36 

e 34% na aquisição de ativos e em outras ações, nomeadamente nas relacionadas 

com a redução de resíduos. Em 2010 o investimento foi apenas em outras ações 

(melhor utilização dos recursos e outras ações). 

7.2 Em que medidas contribuíram as ações ambientais no domínio da produção para: 

a) a proteção dos solos? 

b) a proteção dos recursos hídricos? 

c) a preservação de habitats e da biodiversidade? 

d) a preservação da paisagem? 

e) a atenuação das alterações climáticas? 

f) a preservação da qualidade do ar? 

g) a redução da produção de resíduos? 

R: Na EN, Portugal não incluiu as ações preservação de habitats e da biodiversidade, 

bem como da preservação da paisagem. Constata-se que as despesas têm expressão 

na proteção dos recursos hídricos, sendo contudo o maior investimento nas ações de 

redução da produção de resíduos. 

7.3 Em que medida contribuíram as ações ambientais no domínio dos transportes 

para: 
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a) a eficiência energética? 

b) reduzir a utilização de combustíveis mais poluentes? 

R: Ação não elegível na EN. 

7.4 Em que medidas contribuíram as ações ambientais no domínio do 

acondicionamento de produtos para venda e da comercialização e transformação 

para reduzir a produção de resíduos? 

R: Em PT esta medida teve uma adesão significativa, contribuindo para a redução dos 

resíduos, através da utilização de embalagens recicláveis ou reutilizáveis evitando a 

utilização das embalagens convencionais. 

7.5 Em que medida foram as ações ambientais eficazes em termos de consecução dos 

objetivos? 

R: Considera-se que foram eficazes uma vez que permitiram a redução de resíduos, 

uma maior eficiência energética e melhoria na gestão de recursos hídricos. Salienta-se 

que GPP fez protocolos com entidades públicas e privadas com vista à certificação dos 

investimentos propostos nas áreas respetivas. 

7.6 Em que medida as ações ambientais elegíveis: 

a) correspondem às necessidades? 

b) são coerentes com outras medidas da estratégia nacional? 

c) são coerentes com medidas do(s) programa(s) de desenvolvimento rural que têm 

os mesmos objetivos? 

R: Ver resposta conjunta. 
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5.1.8 Outras ações 

8.1 Em que medida contribuíram outras ações para melhorar o desempenho das 

organizações de produtores e/ou das explorações agrícolas dos seus membros graças 

a uma melhor utilização dos fatores de produção? 

Informações relativas:  

a) à compra de ativos imobilizados,  

b) a outras formas de aquisição de ativos imobilizados e  

c) a outras ações. 

R:Sem peso significativo: 1% em 2009 e em 2010, corresponderam apenas a despesas 

gerais, não tendo havido despesas com fusões de OP, sendo esta uma ação que se 

pretende incentivar no futuro. 

8.2 Em que medida contribuíram outras ações para o desenvolvimento da logística, do 

acondicionamento de produtos e do potencial de vendas de organizações de 

produtores reconhecidas? 

Informações relativas: 

a) à compra de ativos imobilizados, 

b) a outras formas de aquisição de ativos imobilizados e  

c) a outras ações. 

R: Dada a reduzida adesão não é possível tirar conclusões. 

8.3 Em que medida contribuíram outras ações para o reforço da capacidade 

operacional de organizações de produtores reconhecidas? 

Informações relativas: 

a) à compra de ativos imobilizados, 

b) a outras formas de aquisição de ativos imobilizados e  

c) a outras ações. 

R: Dada a reduzida adesão não é possível tirar conclusões. 

8.4 Em que medida as outras ações: 

a) correspondem às necessidades? 

b) são coerentes com outras medidas da estratégia nacional? 

c) são coerentes com medidas do(s) programa(s) de desenvolvimento rural que têm 

os mesmos objetivos? 

R: Ver resposta conjunta. 
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Respostas Conjuntas 

Em que medida as ações: 

a) correspondem às necessidades? 

b) são coerentes com outras medidas da estratégia nacional? 

c) são coerentes com medidas do(s) programa(s) de desenvolvimento rural que têm 

os mesmos objetivos? 

R: 

a) Todas as medidas tiveram adesão, e à partida vieram ao encontro das necessidades 

das OP, contudo o diferente grau de adesão às medidas poderá justificar a alteração e 

introdução de mais medidas, particularmente no quadro ambiental e ao nível da 

prevenção e gestão de crises. 

b) Cada PO apresentado é acompanhado de uma memória descritiva de 

enquadramento e justificação das medidas no âmbito da EN respeitando a coerência 

no conjunto das outras medidas elegíveis. As medidas definidas na EN apresentam 

contributos para objetivos comuns com pesos diferenciados, sendo complementares 

na sua aplicação. 

c) A EN foi definida numa perspetiva de complementaridade, com outros 

instrumentos de apoio, nomeadamente com o Programa de Desenvolvimento Rural, 

PRODER. A entidade decisora verifica a complementaridade de cada ação com os 

outros instrumentos de apoio. 
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5.2 Perguntas de avaliação relacionadas com a estratégia nacional no seu todo.  

Por uma questão de simplificação da metodologia, a resposta à pergunta em que 

medida foram os programas operacionais executados no âmbito da estratégia nacional 

eficazes terá uma resposta única no contexto de uma avaliação conjunta pois não se 

considerou pertinente a elaboração de uma resposta particularizada por cada objetivo 

específico. 

 

Objetivos específicos 

 

9.1. Promover a colocação no mercado dos produtos dos membros 

9.1.1 Em que medida contribuíram os programas operacionais executados no âmbito 

da estratégia nacional para promover a colocação no mercado dos produtos dos 

membros de organizações de produtores? 

Informações sobre o contributo de: 

a) ações de planeamento da produção; 

b) ações de melhoramento ou manutenção da qualidade dos produtos; 

c) ações destinadas a melhorar a comercialização; e de 

d) outras ações. 

R: Atendendo ao reduzido grau de organização do setor em Portugal, e à reduzida 

dimensão médias das OP nacionais, o objetivo principal das OP passa pela 

concentração e comercialização da produção, verificando-se que a execução dos PO 

potencia a realização deste objetivo, em particular através das ações referidas, 

evidenciado no elevado peso das mesmas na execução financeira do regime. 

9.1.2 Em que medida foram os programas operacionais executados no âmbito da 

estratégia nacional eficazes para promover a colocação no mercado dos produtos dos 

membros de organizações de produtores? 

R: Ver resposta conjunta. 
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9.2. Garantir que a produção se encontra, em quantidade e qualidade, adaptada à 

procura 

9.2.1 Em que medida contribuíram os programas operacionais executados no âmbito 

da estratégia nacional para garantir que a produção das organizações de produtores 

reconhecidas se encontra, em quantidade e qualidade, adaptada à procura? 

Informações sobre o contributo de: 

a) ações de planeamento da produção; 

b) ações de melhoramento ou manutenção da qualidade dos produtos; 

c) ações destinadas a melhorar a comercialização;  

d) outras ações. 

R: Os PO incentivaram o grau de organização setorial, que aumentou 

consistentemente, situando-se presentemente na ordem dos 20% do total da 

produção nacional do setor, apesar de ser ainda reduzido comparativamente à média 

da União, sendo muito superior ao de setores nacionais que não apresentam 

instrumentos de financiamento. Pode-se constatar que se tem vindo a registar 

igualmente um aumento da produção total das OP assim como do respetivo valor. 

9.2.2 Em que medida foram os programas operacionais executados no âmbito da 

estratégia nacional eficazes para garantir que a produção das organizações de 

produtores reconhecidas se encontra, em quantidade e qualidade, adaptada à 

procura? 

R: Ver resposta conjunta. 
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9.3. Valorizar comercialmente os produtos 

9.3.1 Em que medida contribuíram os programas operacionais executados no âmbito 

da estratégia nacional para valorizar comercialmente os produtos das organizações de 

produtores reconhecidas? 

Informações sobre o contributo de: 

a) ações de planeamento da produção; 

b) ações de melhoramento ou manutenção da qualidade dos produtos; 

c) ações destinadas a melhorar a comercialização; e de 

d) outras ações. 

R: Apesar da valorização qualitativa dos produtos não se verifica um reflexo direto na 

valorização do produto no mercado atendendo ao peso que a Grande Distribuição 

tem na definição dos preços, o nível de concentração reduzido resulta em que o peso 

negocial da produção seja ainda relativamente reduzido, sendo dependente da 

formação de preços praticada pelas grandes cadeias de distribuição. 

9.3.2 Em que medida foram os programas operacionais executados no âmbito da 

estratégia nacional eficazes para valorizar comercialmente os produtos das 

organizações de produtores reconhecidas? 

R: Ver resposta conjunta. 

 

9.4. Otimizar os custos de produção 

9.4.1 Em que medida contribuíram os programas operacionais executados no âmbito 

da estratégia nacional para otimizar os custos de produção das organizações de 

produtores reconhecidas e/ou dos seus membros? 

Informações sobre o contributo de: 

a) ações de melhoramento ou manutenção da qualidade dos produtos; e de 

b) outras ações. 

R: Tendo em consideração o papel fundamental das OP no apoio técnico aos seus 
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membros e na estrutura comum de produção e comercialização, com ações previstas 

nos PO de desenvolvimento bem como ações de investimento, vêm contribuir para a 

otimização dos custos de produção. 

9.4.2 Em que medida foram os programas operacionais executados no âmbito da 

estratégia nacional eficazes para otimizar os custos de produção das organizações de 

produtores reconhecidas e/ou dos seus membros? 

R: Ver resposta conjunta. 

 

9.5. Promover a concentração da oferta 

9.5.1 Em que medida contribuíram os programas operacionais executados no âmbito 

da estratégia nacional para promover a concentração da oferta? Informações sobre o 

contributo de outras ações. 

R: Os PO incentivaram o grau de organização setorial, que aumentou 

consistentemente, situando-se presentemente na ordem dos 20% do total da 

produção nacional do setor, apesar de ser ainda reduzido comparativamente à média 

da União. 

9.5.2 Em que medida foram os programas operacionais executados no âmbito da 

estratégia nacional eficazes para promover a concentração da oferta? 

R: Ver resposta conjunta. 
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9.6. Estabilizar os preços no produtor 

9.6.1 Em que medida contribuíram os programas operacionais executados no âmbito 

da estratégia nacional para estabilizar os preços no produtor em benefício dos 

membros das organizações de produtores? 

Informações sobre o contributo dos diferentes instrumentos de prevenção e gestão 

de crises no que respeita:  

a) às retiradas do mercado; 

b) à colheita em verde ou não-colheita; 

c) à promoção e à comunicação; 

d) à formação; 

e) aos seguros de colheita; 

f) à participação nas despesas administrativas. 

R: O mercado hortofrutícola é essencialmente um mercado ‘de comprador’ pois face à 

perecibilidade dos produtos, a necessidade de vender rapidamente leva a que o preço 

seja definido pelo comprador. 

Apenas em caso de escassez de produção se invertem estes papéis, pelo que são mais 

pertinentes como estabilizadoras de preço as medidas que atuam na gestão da oferta 

em casos de sobreprodução do que as que intervenham em casos de perda dessa 

produção. 

Nesse sentido, nível nacional, a adesão às medidas de prevenção e gestão de crises foi 

relativamente pequena (5%) e sobretudo utilizada nas retiradas de mercado, sendo o 

impacto reduzido em termos globais, mas com relevância para OP que especialmente 

se dedicam à produção frutícola ou hortícolas de ar livre. Apesar do aumento do grau 

de organização, este ainda é reduzido em termos globais, pelo que a produção 

continua a ter um baixo poder negocial, sendo a fixação dos preços de mercado 

determinada pela Grande Distribuição. 

Em Portugal não se aplicam as medidas relativas a colheita em verde ou não-colheita, 
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e a abertura dos seguros de colheita no regime apenas se verificou em 2012, não 

havendo elementos que permitam avaliar o respetivo impacto. 

9.6.2 Em que medida foram os programas operacionais executados no âmbito da 

estratégia nacional eficazes para estabilizar os preços no produtor em benefício dos 

membros das organizações de produtores? 

R: Ver resposta conjunta. 
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Objetivos gerais 

 

Em que medida foram os programas operacionais executados no âmbito da 

estratégia nacional eficazes para atingir os objetivos? 

Na última década Portugal tem apresentado níveis de crescimento económicos 

inferiores à média comunitária e baixo grau de competitividade. 

A execução dos Programas Operacionais permitiu uma resiliência às OP 

hortofrutícolas que contrariou a tendência de perda de valor deste setor, em 

contraciclo com a evolução da agricultura no período em análise. 

O crescimento constante quer da produção organizada quer do valor dos FO aplicados 

em PO hortofrutícolas, resultou de uma maior capacidade de fazer face às 

dificuldades do mercado e da conjuntura económica, por parte dos produtores 

organizados em OP. 

Atendendo à evolução das ações nos PO e ao nível de utilização dos FO, entre 2006 e 

2009 verifica-se pouca alteração pois a maioria dos PO ainda estavam na vigência da 

anterior regulamentação. 

Em 2010 verifica-se uma alteração substancial na utilização das medidas disponíveis, 

com destaque para o aumento do peso das ações relativas ao planeamento da 

produção, que em 2009 apenas representavam 7% do total, e passam para 28% em 

2010. 

Tendo em conta os objetivos estabelecidos na EN, é possível verificar que em 2010 

cerca de 93% dos FO estavam aplicados em ações relativas a Planeamento da 

Produção, Melhoria da Qualidade dos Produtos, Melhoria da Comercialização e Ações 

Ambientais, indo de encontro a 7 dos 9 objetivos estabelecidos na EN. 

Apenas apresentam menor peso na execução dos PO os objetivos relativos a 

otimização de custos de produção e estabilização de preços na produção e prevenção 

e gestão de crises. 
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Melhorar a competitividade 

9.7 Em que medida contribuíram os programas operacionais executados no âmbito da 

estratégia nacional para melhorar a competitividade das organizações de produtores 

nacionais/regionais do setor das frutas e produtos hortícolas? 

R: Os PO são o principal instrumento de financiamento do setor, o que se traduz 

numa vantagem competitiva para as OP, uma vez que os instrumentos de apoio 

contribuem para melhorar a persecução dos objetivos das OP. 

O financiamento comunitário constitui um importante fator de competitividade, quer 

pela melhoria direta da capacidade de investimento das OP quer no acesso ao crédito, 

na medida em que está associado a exigências de cumprimento de regras de 

execução das ações e garante a sua rentabilidade 

9.8 Em que medida contribuiu a estratégia nacional para melhorar a competitividade 

das organizações de produtores nacionais/regionais do setor das frutas e produtos 

hortícolas? 

R: A EN permitiu criar um instrumento a nível nacional de incentivo à concentração da 

oferta, organização da produção que permite maximizar recursos, comprometer 

produtores e OP, enquadrando o setor e definindo objetivos mais concretos e 

direcionados para o setor procurando dar resposta às necessidades das OP, com 

regras de cumprimento que permitem disciplinar os agentes envolvidos. 

Tendo em conta os objetivos definidos na EN, e os resultados evidenciados quer na 

utilização dos meios de financiamento próprios e comunitários, é possível afirmar que 

na ausência deste instrumento seria praticamente nula a existência de OP nacionais, 

pelo que a EN foi essencial para a estrutura do setor, cuja base deve agora ser 

melhorada. 
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Melhorar o interesse pela adesão a uma organização de produtores 

9.10 Em que medida contribuíram os programas operacionais executados no âmbito 

da estratégia nacional para melhorar o interesse pela adesão a uma organização de 

produtores? 

R: desde a entrada em vigor da EN registou-se um aumento significativo do número 

de OP e do número de membros associados nas OP. 

Em 2010, as 90 OP reconhecidas eram responsáveis por cerca de 12.000 produtores e 

63.413ha, cujo valor da produção atingiu cerca de 275 milhões de euros, 

representando mais de 18% da produção nacional de F&H. 

Entre 2006 e 2010 a produção comercializada através de OP aumentou 83% enquanto 

o valor da produção hortofrutícola nacional aumentou apenas 4%. 

Se alargarmos a comparação a 2011, verifica-se que a redução do crescimento do 

valor da produção agrícola e hortofrutícola não foi acompanhada na produção das OP, 

que inclusivamente cresceu nesse ano cerca de 10% em termos globais. 

 

Manter e proteger o ambiente 

9.11 Em que medida contribuíram os programas operacionais executados no âmbito 

da estratégia nacional para manter e proteger o ambiente? 

Nomeadamente, em que medida contribuiu a estratégia nacional para: 

a) a proteção dos solos? 

b) a proteção dos recursos hídricos? 

c) a preservação de habitats e da biodiversidade? 

d) a preservação da paisagem? 

e) a atenuação das alterações climáticas? 

f) a preservação da qualidade do ar? 

g) a redução da produção de resíduos? 

R: O facto de o quadro ambiental ser de implementação obrigatória contribuiu para 
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atingir benéficos ambientais resultantes da implementação das ações legíveis na EN, 

essencialmente ao nível da redução da produção de resíduos (utilização de 

embalagens reutilizáveis) e de proteção dos recursos hídricos. 

No entanto, foram identificadas muitas dificuldades de adequação das medidas 

possíveis ao abrigo da regulamentação comunitária às principais preocupações dos 

produtores e OP quanto a melhoria das condições ambientais. 

A gestão dos recursos hídricos é já uma preocupação na realidade nacional, na 

medida em que são um recurso escasso e caro. A obrigatoriedade de redução efetiva 

de consumo para elegibilidade das ações relativas a este recurso, leva a que seja 

muito difícil obter impactos significativos, quando estes consumos são já levados a 

limites extremos com elevada eficiência de sistemas de rega. 
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6. Conclusões e recomendações         

6.1 Conclusões 

O sector das frutas e hortícolas, em particular, embora tendo evoluído no período em 

análise, apresenta-se ainda segmentado e pouco concentrado, o que o torna 

particularmente vulnerável à cadeia de comercialização e distribuição. Esta tem 

evoluído de forma extraordinariamente dinâmica, com níveis de concentração 

elevados, o que ainda torna mais premente uma resposta rápida e eficaz. 

As medidas para este sector na organização comum de mercado continuam a centrar a 

sua política nas organizações de produtores (OP), tendo a última reforma da PAC 

reforçado esta orientação. Contudo, Portugal continua a ser um dos Estados Membros 

com menor representatividade de produtores organizados em OP. Pelo que devem ser 

continuados os esforços desenvolvidos de forma a melhorar esta situação. 

Os apoios comunitários direcionadas para os programas operacionais das Organizações 

de Produtores cobrem um leque muito variado e extenso de tipologias de ajudas, com 

níveis de apoio atrativos comparativamente a outros programas, representando, 

assim, uma oportunidade que deve ser promovida com adequação das medidas e 

ações aos objetivos quer comunitários quer nacionais. 

A evolução deste regime deve assegurar atratividade das OP para os produtores que, 

de forma isolada, sem dimensão suficiente, ou aqueles que já compreenderam a 

importância de se unirem, evoluir para organizações cada vez mais profissionalizadas, 

que permitam obter a dimensão necessária para ganharem escala, diminuir custos, 

inovarem, melhorarem ou diversificarem a comercialização, obtendo mais-valias e 

melhorando os seus rendimentos. 

Um dos maiores desafios da economia nacional é o aumento da produção de bens 

transacionáveis, potenciadores de crescimento económico e de exportações. Tendo 

em conta o papel que este setor desempenha na produção agrícola portuguesa, deve 

ser cada vez mais orientado para um reforço de competitividade apenas possível 

através da concentração da oferta, organização da produção e ações conjuntas, para 

as quais os instrumentos de financiamento específico devem ser cada vez mais 

orientados. 
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6.1.1 Grau de utilização dos recursos financeiros 

Em 72 organizações de produtores reconhecidas, no ano 2007, 54 tinham Programas 

Operacionais a decorrer, representando um valor de produção de 166,53Milhões €. No 

mesmo período contavam-se 11 agrupamentos de produtores, representando um 

valor de produção de 7,31 Milhões de €. 

Com a reforma da OCM, não se reconheceu nenhum novo agrupamento de produtores 

em Portugal, o que apenas seria possível nas regiões autónomas dos Açores e da 

Madeira. De salientar que apesar de haver entidades interessadas em ser reconhecidas 

como agrupamento, estas se localizam em Portugal Continental, logo não podem 

beneficiar deste regime. 

O valor dos Fundos Operacionais aprovados, em 2007, totalizou 14,542 Milhões de €, 

dos quais, a contribuição dos membros associados das OP totalizou 6,239 Milhões €, 

importância igual à contribuição dos Fundos Comunitários. A parte remanescente 

correspondeu à ajuda financeira nacional que em regra foi de metade das 

contribuições dos membros associados das OP para o Fundo Operacional. 

O número de Organizações reconhecidas, bem como o número de Organizações com 

Programa Operacional tem vindo a aumentar, entre 2007 e 2010, embora, em termos 

de OP com PO, tenha diminuído em 2010. 

 

Evolução do número de OP com programa operacional, no período 2007/2010 

 

Fonte: GPP 
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O valor dos Fundos Operacionais tem registado uma evolução diferente da evolução 

do número de OP, não acompanhando o aumento consistente destas. O valor total de 

FO caiu no ano 2008, tendo registado um aumento no período de 2008 a 2010. 

É de destacar que neste último ano, em que se registou uma diminuição do número de 

Programas Operacionais, esta não foi acompanhada de uma diminuição no valor total 

dos Fundos Operacionais, denotando um aumento da dimensão média das OP com PO 

em curso. 

 

Evolução dos valores dos Fundos Operacionais das OP em € 

 

Fonte: GPP 

 

Os Fundos Operacionais são utilizados pelas OP em função dos objetivos definidos nos 

seus Programas Operacionais, registando-se um predomínio das ações destinadas a 

melhorar a comercialização, nomeadamente investimentos em construções de 

instalações com atmosfera controlada, nas centrais hortofrutícolas, bem como 

equipamentos de linhas de embalamento e preparação dos produtos. 
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Distribuição dos Fundos Operacionais, em função das medidas dos Programas 

Operacionais (2010) 

 

Fonte: GPP 

 

Atendendo à evolução do valor médio de FO por OP com PO em curso, é possível 

concluir que houve no período em análise uma melhoria da eficiência na utilização dos 

recursos financeiros, quer próprios quer comunitários, permitindo ganhos de escala e 

potenciando a aplicação do regime no sentido dos principais objetivos definidos: 

concentração da oferta e melhoria das condições de produção e comercialização. 

Porém, atendendo a que ainda se verifica uma reduzida dimensão média de OP e um 

baixo grau de concentração da oferta nacional, e a que o regime se desenvolve a partir 

das contribuições das próprias OP, que definem o nível de comparticipação 

comunitário, e que este último está limitado pelo VPC da própria OP, existe uma baixa 

eficiência de utilização deste instrumento a nível nacional, tanto mais que não existe 

um limiar definido para o total de financiamento comunitário para cada Estado-

Membro, pelo que são as limitações ao nível de cada OP que estão a limitar uma maior 

capacidade de financiamento das ações. 
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6.1.2 Efeitos e impacto dos programas em relação aos objetivos, metas e objetivos 

gerais definidos na estratégia nacional 

O nível de concentração da oferta através de Organizações de Produtores em Portugal 

é muito baixo, tanto em termos absolutos, como em termos relativos, por comparação 

com os outros países da UE e com a própria média comunitária, tendo essa realidade 

sido identificada como uma das principais fragilidades na elaboração da Estratégia 

Nacional, que se podem resumir da seguinte forma: 

• Fraca organização e interligação com as atividades a jusante, e consequente 

dificuldade de afirmação junto de operadores grossistas. 

• Índice de industrialização modesto. 

• Oferta atomizada, de pequena dimensão e dispersa, refletindo a estrutura das 

explorações agrícolas. 

• Insuficiente atracão de jovens para a atividade, fraco nível de formação e com 

pouca iniciativa para o investimento e a introdução da inovação. 

• Níveis insuficientes de organização empresarial e profissional, com incipiente 

capacidade de inovação e de investimento na promoção da imagem, em particular 

dos produtos com características diferenciadoras face à produção massificada. 

• Ausência de estratégias que se refletem na capacidade quer de 

internacionalização quer de satisfação da procura interna, condicionada pela 

concentração irreversível do mercado retalhista e dinâmica da grande distribuição. 

• Situações de carência de água em qualidade e/ou quantidade, e insuficiente 

recurso a sistemas de armazenamento de águas superficiais, a par da existência de 

sistemas de rega e de tecnologias que conduzem a desperdícios de água e de 

fatores de produção. 

 Necessidade de reconverter pomares envelhecidos e instalar novas plantações. 

 

Apesar de uma evolução positiva nos fatores de competitividade associados a um 

maior grau de concentração da oferta e de organização da produção deste setor, ainda 

se verifica um diferencial considerável para a média comunitária (cerca de 43%). 
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São de registar melhorias evidentes na gestão da produção e comercialização dos 

produtos, essencialmente com investimentos ao nível das centrais hortofrutícolas 

geridas pelas OP. 

Porém, ao nível de definição de preços, que se refletem no valor da produção 

comercializada, e consequentemente no nível de apoio comunitário, a posição da 

produção é ainda frágil e pode comprometer o investimento efetuado nas estruturas 

produtivas e comerciais. 

Sendo um mercado definido pelos compradores e não pelos vendedores, face à 

perecibilidade dos produtos, torna-se difícil à produção intervir neste aspeto, porém 

não significa que as OP não possam ter um papel de maior influência nas condições 

negociais, tendo para isso contribuído as ações de planeamento da produção e de 

prevenção e gestão de crises que permitiram ajustar a oferta à procura e assim atribuir 

às OP um papel mais interventivo na definição do seu preço de mercado. 

Tendo em conta os 9 objetivos definidos na EN, e com base na utilização das ações e 

medidas, é possível concluir que foram obtidos resultados positivos quanto a: 

 

O1 – Programação da produção e adaptação à procura, em particular no que 

respeita à qualidade e quantidade; 

O2 – Concentração com vista à comercialização da oferta; 

O4 – Planeamento da produção; 

O5 – Melhoria da qualidade dos produtos; 

O6 - Valorização comercial dos produtos; 

O7 - Promoção dos produtos, quer no estado fresco quer transformados; 

O8 - Medidas ambientais e métodos de produção respeitadores do ambiente, 

incluindo a agricultura biológica; 
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No entanto, apresentam um baixo grau de interesse por parte das OP, as medidas que 

incidem mais especificamente nos objetivos: 

O3 – Otimizar os custos de produção e estabilizar os preços na produção; 

O9 - Prevenção e gestão de crises. 

 

Evidenciando ainda pouco impacto na persecução de fatores determinantes de 

competitividade e autorregulação na execução do regime. 

No entanto, é de assinalar que ainda assim foi possível verificar da eficácia das 

medidas de gestão de crises na atuação para redução do impacto da crise criada pelo 

surto de e-coli (em 2011), em que apesar da redução do valor da produção hortícola 

por perda de confiança dos consumidores, não se registou quebra equivalente no valor 

da produção comercializada pelas OP hortofrutícolas, face à possibilidade de aplicação 

das medidas mesmo que não tivessem inicialmente sido previstas nos PO, o que fez 

aumentar a execução das mesmas. 

 

6.1.4 Eficácia, eficiência e utilidade das medidas incluídas nos programas 

operacionais executados 

O aumento da taxa execução dos PO, do valor dos FO globais e do valor da produção 

comercializada por OP, quer total quer médio, face a 2006, permite concluir pela 

eficácia das medidas incluídas nos PO executados. 

Por outro lado, a resiliência da produção organizada em OP, que aumentou de valor 

em contraciclo com a restante produção agrícola em geral e hortofrutícola em 

particular, permite concluir que as medidas definidas garantem eficiência na utilização 

dos recursos e da respetiva utilidade para as OP e para a persecução dos objetivos 

definidos para resolução das principais fragilidades identificadas para o setor na EN. 
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6.1.5 Insuficiências na definição dos objetivos, metas ou medidas elegíveis para 

apoio 

Os objetivos definidos na EN foram claramente estabelecidos face à análise prévia e às 

fragilidades identificadas para o setor hortofrutícola nacional, tendo sido afetados às 

medidas e ações com maior impacto na sua persecução. 

A existência de ações que contribuem para uma multiplicidade de objetivos, por um 

lado é positiva pois permite uma maior abrangência das mesmas sendo assim mais 

eficientes, mas reduz a sua especificidade quanto a impacto específico individualizado, 

dificultando a respetiva análise de eficácia. 

Como maior fragilidade é de assinalar a falta de definição de metas ou indicadores de 

desempenho e resultado esperados com a aplicação da EN, o que resulta numa 

avaliação apenas possível em termos de nível de execução financeiro dos PO. 
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6.2 Recomendações 

O principal desafio para Portugal, atualmente, reside na necessidade de aumentar 

significativamente a sua competitividade económica, de modo a readquirir o ritmo de 

convergência que perdeu desde há uns anos. 

Deste modo, a utilização de recursos públicos deve ser focada na produção de bens 

transacionáveis, para os quais o setor agrícola tem um papel primordial. 

Atendendo ao peso relativo da produção hortofrutícola no complexo agroflorestal 

nacional, e à capacidade exportadora demonstrada nos últimos anos, este setor deve 

ser reforçado em termos de capacidade de investimento, através de ações coletivas 

mais eficazes na gestão de recursos, quer materiais quer humanos quer ambientais, 

sendo as Organizações de Produtores as entidades mais adequadas para dar resposta a 

estes desafios. 

 

6.2.1 Recomendações relativas ao sistema estabelecido para o acompanhamento e a 

avaliação da estratégia nacional 

A melhoria do sistema de acompanhamento e avaliação passa obrigatoriamente por 

uma simplificação do próprio modelo de regime, demasiado assente em comunicação 

de informação pelas OP e pelas administrações dos EM junto da Comissão Europeia. 

A complexidade do próprio sistema de gestão de informação leva à necessidade de 

criação de mapas e relatórios demasiado extensos, cuja preparação e análise 

representam custos de contexto demasiado pesados para o regime. 

Deve assim ser possível um sistema em que exista uma possibilidade de informação 

direta por parte das OP junto de todas as entidades envolvidas na gestão e 

monitorização do regime, sendo facultado um sistema que permita desde o início um 

carregamento da informação em tempo real pelos primeiros responsáveis pela 

mesma. 

A nível nacional recomenda-se uma melhor avaliação contínua ao longo do período de 

aplicação da EN, que permita uma capacidade de adequação mais rápida das ações e 

regras definidas aos objetivos preconizados. 
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6.2.2 Recomendações tendentes a corrigir as insuficiências nos objetivos, metas ou 

medidas selecionadas no âmbito da estratégia nacional e relativas à necessidade de 

definir novos instrumentos 

A necessidade de aumentar produção e de incrementar o potencial exportador de 

bens transacionáveis leva a que seja prioritário reorientar os objetivos da EN para um 

aumento de competitividade das OP e dos seus membros. 

Tendo em conta a reduzida taxa de execução de medidas relativas a Investigação e 

desenvolvimento, experimentação e prevenção e gestão de crises, e o seu impacto em 

termos de competitividade, devem ser mais potenciadas estas vertentes, com medidas 

capazes de criar apetência por parte das OP, e que sejam também aglutinadoras de 

membros, pois trata-se de âmbitos de muito difícil aplicação a nível de agricultores 

individuais. 

Nesse sentido, a maior atratividade de medidas promotoras de competitividade passa 

também por: 

 Reforço de objetivos de Marketing e Promoção, permitindo às OP maior 

capacidade de influência na procura e, consequentemente, maior capacidade 

negocial na cadeia de valor. 

 Inovação para exportação, para reforçar presença em mercados consolidados e 

adquirir novos mercados  

 Maior sustentabilidade do crescimento das OP em dimensão média, com reforço 

de objetivos de aumento de dimensão e escala e de integração horizontal e 

vertical na fileira. 

 Diversificação das medidas de prevenção e gestão de crises, permitindo o acesso a 

instrumentos eficazes na regulação do mercado em caso de perturbação grave, e 

que sejam estabilizadores do rendimento dos produtores. 

 

Por outro lado, é de assinalar a necessidade de definir indicadores de desempenho e 

metas por objetivo, de modo a poder ser quantificada a eficácia e eficiência de 

aplicação das medidas previstas no cumprimento desses objetivos. 
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6.2.3 Recomendações relativas à coerência e à complementaridade com outros 

instrumentos da União e nacionais 

A importância da produção organizada na melhoria das condições de produção e de 

mercado, com efeitos evidentes na evolução desta componente setorial leva a que 

deva ser acautelada a definição de objetivos partilhados em diferentes áreas de 

atuação estratégica. 

Esta definição de objetivos deve permitir o estabelecimento de instrumentos 

coerentes e não sobrepostos, complementares, e que contribuam dentro das suas 

áreas específicas de atuação para o reforço da competitividade e sustentabilidade do 

setor hortofrutícola. 

Nesse sentido, deve ser acautelada a coerência das medidas preconizadas na EN com 

os instrumentos estabelecidos nos seguintes âmbitos: 

a) Desenvolvimento Rural, em particular no que respeita aos objetivos a definir no 

contrato parceria a estabelecer com a Comissão Europeia em matéria de 

competitividade, sendo de particular relevância as ações de investimento ao 

nível das explorações ou das estruturas coletivas, reforço da organização da 

produção com ganhos de dimensão e de escala, cooperação (incluindo 

inovação e investigação), gestão de riscos e mecanismos de estabilização de 

rendimentos, e medidas ambientais; 

b) Política comunitária para a promoção de produtos agrícolas e respetivos 

instrumentos; 

c) Política comunitária de qualidade dos produtos agrícolas e agroalimentares; 

d) Regime de Fruta Escolar. 

A nível nacional, devem ser tidas em consideração as necessidades do setor que não 

possam ser abrangidas em medidas no âmbito dos PO hortofrutícolas para efeitos da 

definição de Estratégia Nacional para a Internacionalização da agricultura e em matéria 

de regulação de mercado, quer ao nível da legislação quer no que respeita a 

possibilidade de autorregulação. 
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6.2.4 Recomendações sobre a conceção da futura estratégia nacional 

A evolução das OP hortofrutícolas evidenciada na presente avaliação permite concluir 

que existe já massa crítica e experiência de aplicação deste instrumento que permite 

obter por parte das entidades setoriais um grau de conhecimento das expectativas e 

necessidades em termos de aplicação do regime. 

Nesse sentido, a futura EN deve passar por uma auscultação alargada a todos os 

intervenientes no regime, OP e seus representantes e organismos envolvidos na 

aplicação nacional, para melhor clarificação das necessidades, objetivos e metas a 

definir, assim como as medidas e ações mais adequadas à realidade das OP nacionais. 

É aconselhável um esforço de simplificação da EN, que permita uma redução do 

número de medidas e ações, com foco nos objetivos estratégicos a definir, assim como 

nas exigências de gestão do sistema, sem prejudicar as necessidades de controlo e 

monitorização do regime. 

A possibilidade de escrutínio e adaptação ao longo da aplicação da EN, assim como a 

avaliação mais exata dos resultados finais da mesma, levam a que no futuro seja 

necessário definir metas e indicadores de resultado e de desempenho, concretos e 

mensuráveis, assim como as respetivas fontes de verificação. 

 

6.2.5 Recomendações sobre a conceção da futura política da União para o setor das 

frutas e produtos hortícolas 

Tal como referido no ponto anterior para a definição das opções nacionais, também a 

futura política comunitária para o setor deve ser objeto de uma auscultação e 

discussão alargada, que permita uma adequação dos objetivos e instrumentos que 

venham a ser estabelecidos às diferentes realidades do setor nos vários Estados-

Membros. 

As questões mais sensíveis para a realidade nacional estão associadas ao nível de 

organização da produção para efeitos de atribuição de majoração de apoio às OP (AFN 

e respetivo reembolso comunitário), articulação com Desenvolvimento Rural e da 

aplicação geral do regime, sendo propostas as seguintes recomendações: 
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a) Aumentar o atual limiar de ‘baixo grau de organização’ para efeitos de 

discriminação positiva no apoio UE ou nacional, devendo este ser aproximado à 

média UE (p.ex. 30% e não os atuais 20%); 

b) Escalonar valor de AFN para evitar supressão abrupta ao atingir limiar máximo, 

podendo ser definidos valores decrescente para patamares de peso da 

produção organizada na produção hortofrutícola total nacional, mas também 

comunitária; 

c) Igualar critérios para atribuição de AFN e reembolso EU que permita a Estados-

Membros com menor disponibilidade financeira competir em igualdade de 

circunstâncias com os restantes parceiros europeus; 

d) Ao nível da coerência com o investimento ao abrigo do Desenvolvimento Rural, 

estabelecer limitação ao nível da exploração agrícola, e não ao nível da 

operação e permitir flexibilidade por parte da OP na opção de acesso ao 

financiamento; 

e) Reforçar Medidas de Prevenção e Gestão de Crises e estabilização de 

rendimentos específicas para o setor; 

f) Manter ou reforçar o nível orçamental de apoio; 

g) Considerar apenas VPC de membros produtores para cálculo do FO e grau de 

organização da produção; 

h) Simplificação ao nível da gestão e da aplicação (relatórios, gestão financeira) 

com disponibilização a todos os intervenientes, incluindo as OP, de 

instrumentos de gestão comunitários compatíveis com o sistema de recolha de 

informação por parte dos serviços da Comissão Europeia; 

i) Estabilidade na aplicação das medidas; 

j) Avaliar possibilidade de atribuição de envelope financeiro para gestão por 

parte dos EM, à semelhança do que ocorre com o setor vitivinícola; 

k) Tendo em conta os custos elevados associados à gestão e monitorização deste 

regime, incluindo a obrigatoriedade de avaliação por parte dos EM, prever 

financiamento comunitário para o efeito à semelhança do que ocorre no 

Regime de Fruta Escolar. 
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I ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 

O período 2007-2011 foi marcado por uma crise financeira que emergiu em 2007, 

dando origem a uma profunda recessão sentida em 2009, tendo a atividade económica 

mundial começado a recuperação desde então. No entanto, o ano de 2011 foi 

marcado pelo abrandamento do ritmo do crescimento da atividade económica 

mundial, em particular nas economias avançadas, que constituem os principais 

destinos das exportações portuguesas, incluindo as agroalimentares. 

 

 

  

Quadro 1: Enquadramento Internacional  

P - Dados provisórios 

Fonte: OCDE e Contas Nacionais, INE. 

Data de versão dos dados: Setembro de 2012 

 

2000 2007 2008 2009 2010P 2011P 2000-2011 2007-2011

Taxa de variação anual real PIB (%)

EUA 4,1 1,9 -0,3 -3,5 3,0 1,7 1,6 0,2

Zona Euro 3,9 3,0 0,2 -4,4 1,9 1,5 1,2 -0,2

OCDE 4,2 2,8 0,1 -3,8 3,2 1,8 1,7 0,3

PT 3,9 2,4 0,0 -2,9 1,4 -1,7 0,4 -0,8

Taxa de Desemprego (%)

EUA 4,0 4,6 5,8 9,3 9,6 8,9 6,2 7,7

Zona Euro 8,3 7,4 7,4 9,4 9,9 10,0 8,6 8,8

OCDE 6,0 5,7 6,0 8,2 8,3 8,0 6,8 7,2

PT 4,0 8,0 7,6 9,5 10,8 12,8 7,5 9,8

Taxa de variação anual real do consumo privado (%)

EUA 5,1 2,3 -0,6 -1,9 2,0 2,2 2,0 0,4

Zona Euro 3,0 1,6 0,3 -1,1 0,9 0,2 1,0 0,1

OCDE 4,1 2,5 0,1 -1,7 2,2 1,6 1,8 0,6

PT 3,8 2,5 1,3 -2,3 2,1 -3,9 0,7 -0,7

Taxa de juro de curto prazo (%)

EUA 6,5 5,3 3,2 0,9 0,5 0,4 2,8 2,1

Zona Euro 4,4 4,3 4,6 1,2 0,8 1,4 2,8 2,5

PT 4,4 4,3 4,6 1,2 0,8 1,4 2,8 2,5

Índice de preços (Base 2005)

Petróleo 52,2 133,2 178,2 113,0 146,0 204,3 13,2 11,3

Matérias primas agrícolas 87,6 131,9 126,0 104,6 140,4 155,4 5,3 4,2

Dívida pública em % do PIB

Zona Euro 69,2 66,3 70,2 80,0 85,8 88,1 2,2 7,4

PT 48,4 68,3 71,6 83,1 93,4 107,8 7,6 12,1

Défice público em % do PIB

EUA 1,5 -2,9 -6,6 -11,6 -10,7 -9,7 -5,0 -8,3

Zona Euro -0,1 -0,7 -2,1 -6,4 -6,2 -4,1 -2,9 -3,9

OCDE 0,1 -1,3 -3,4 -8,1 -7,5 -6,3 -3,5 -5,3

PT -3,3 -3,2 -3,7 -10,2 -9,8 -4,2 -5,1 -6,2

Taxa de crescimento médio 

anual (%)

Taxa média (%)

Taxa de crescimento médio 

anual (%)

Taxa média (%)

Taxa média (%)

Taxa de crescimento médio 

anual (%)

Taxa de crescimento médio 

anual (%)
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A desaceleração no crescimento do PIB do conjunto das economias avançadas em 

2011 (1,8%) foi motivada pela intensificação da turbulência financeira associada à crise 

da dívida soberana na zona euro. 

Contudo, a recuperação do PIB nos dois últimos anos ainda não se refletiu ao nível no 

desemprego de igual forma dentro do grupo das economias avançadas. A taxa de 

desemprego nos EUA reduziu-se, muito embora permanecendo em níveis muito 

elevados (8,9%), condicionando o crescimento do consumo privado a uma taxa 

moderada (2,2%). Na Zona euro, a taxa de desemprego média manteve-se 

praticamente inalterada e elevada (10%), contribuindo para um consumo privado, em 

média, fraco (0,2%). No entanto, enquanto na Alemanha, por exemplo, a taxa de 

desemprego atingiu mínimos dos últimos 20 anos, em Espanha, Grécia, Portugal e 

Irlanda o desemprego atingiu máximos históricos.  

A Reserva Federal dos EUA tem mantido a taxa de juro em níveis muito baixos desde 

2009, visando apoiar o crescimento económico. Na zona euro, as taxas de juro 

voltaram a subir ligeiramente em 2011 (1,4%), após uma queda pronunciada em 2010 

e sobretudo em 2009, tentando criar um ambiente favorável ao investimento.  

Os preços do petróleo e das matérias-primas agrícolas têm vindo a registar subidas 

significativas, alcançando níveis históricos em ambos os casos, em resultado da 

pressão do consumo intensivo por parte de algumas economias emergentes e, no caso 

do petróleo, em muito devido às tensões geopolíticas em países do Médio Oriente e 

Norte de África. 

Tem vindo a verificar-se uma correção dos défices orçamentais nas economias 

avançadas após 2009, fruto das medidas de natureza orçamental adotadas em alguns 

países, inclusive em Portugal, com a zona euro a realizar um esforço de correção mais 

significativo. Conforme se pode verificar no quadro 1, não obstante o ajustamento 

orçamental, a trajetória da dívida pública4 na zona euro continua em sentido 

ascendente. 

                                                           
4
 Utiliza-se o conceito equivalente ao da chamada dívida de Maastricht, que difere do conceito de dívida 

direta do Estado, devido principalmente a diferenças de: 1) delimitação do sector – a dívida direta do 

Estado inclui apenas dívida emitida pelo Estado, enquanto na dívida de Maastricht se incluem todas as 

entidades classificadas, para fins estatísticos, no sector institucional das Administrações Públicas; 2) 
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Em Portugal, no período 2007-2011, o PIB decresceu 0,8% e refletiu essencialmente a 

queda da procura interna (-1,9%), influenciada em particular pelas componentes de 

consumo privado (-0,8%) e investimento (-6,2%), não obstante o contributo positivo 

das exportações (1%) e das importações (-2,1%). O ano de 2011 foi marcado por uma 

forte contração da atividade económica, de 1,4% em 2010 para -1,7% em 2011, que 

refletiu essencialmente a queda da procura interna, verificada em todas as suas 

componentes: no consumo privado registou-se a maior contração das últimas 

décadas (-3,9%); acentuou-se a queda do investimento pelo terceiro ano consecutivo 

(-13,9%); e o consumo público contraiu-se na sequência da intensificação do processo 

de consolidação orçamental (-3,8%). 

No quadro de recessão da economia portuguesa, a taxa de desemprego atingiu o 

novo máximo histórico de 12,8%, e acima do registado nas principais economias 

avançadas e na zona euro, 8% e 10%, respetivamente. 

                                                                                                                                                                          
efeitos de consolidação – a dívida direta do Estado reflete apenas os passivos deste subsector, enquanto 

a dívida de Maastricht é consolidada, isto é, excluem-se os ativos das Administrações Públicas em 

passivos emitidos pelas próprias Administrações Públicas; 3) capitalização dos certificados de aforro – a 

dívida direta do Estado inclui a capitalização acumulada dos certificados de aforro, que é excluída da 

definição de Maastricht (Nota de Informação Estatística, 21 de Julho de 2011, Banco de Portugal) 

Quadro 2: PIB e componentes em Portugal 

P- Dados provisórios 

Fonte: Contas Nacionais, INE  

Data de versão dos dados: Setembro de 2012 

 2000-2011  2007-2012

PIB 3,9 2,4 0,0 -2,9 1,4 -1,7 0,4 -0,8

Consumo Privado 3,8 2,5 1,3 -2,3 2,1 -3,9 0,7 -0,7

Consumo público 4,2 0,5 0,5 4,7 0,9 -3,8 1,3 0,6

Investimento 1,6 2,1 -0,1 -13,3 -3,6 -13,9 -3,5 -7,7

Procura interna 3,3 2,0 0,9 -3,3 0,8 -5,7 -0,1 -1,8

Exportações 8,8 7,5 -0,1 -10,9 8,8 7,5 3,4 1,3

Importações 5,7 5,5 2,3 -10,0 5,4 -5,3 1,4 -1,9

Taxa de Emprego 1,5 0,0 0,9 -2,7 -1,2 nd -0,3 -1,0

Taxa de crescimento 

médio anual (%)2000 2007 2008 2009 2010P 2011P

Taxa de variação em volume anual (%)
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Em 2011, o défice público foi de 4,2% do PIB, depois de ter atingido 9,8% no ano 

anterior, o que é revelador de um enorme esforço de consolidação orçamental, 

realizado principalmente através da diminuição da despesa com pessoal e do 

investimento público e, num menor grau, através de um aumento da carga fiscal. 

Contudo, a dívida pública em percentagem do PIB continuou a crescer, atingindo um 

valor historicamente elevado (107,8% do PIB). 

Também as importações diminuíram significativamente em 2011 (-5,3% face a 2010). 

Este facto, aliado ao crescimento das exportações (7,5%), embora a um ritmo mais 

lento do verificado em 2010, refletiu-se positivamente na redução do défice externo 

em 2011. Já em termos nominais, verificou-se que as importações aceleraram 

refletindo em parte a subida de preços nos produtos alimentares, agrícolas e bens 

energéticos. 

A taxa de emprego5 em Portugal tem vindo a diminuir, registando um decréscimo 

médio anual de -1%, no período 2007-2011. 

 

 

 

 

  

                                                           
5
 Taxa de emprego (15-64 anos) = População empregada (15-64 anos)/ População residente (15-64 anos). 

2000 2007 2008 2009 2010P 2011P

Taxa de 

crescimento 

médio anual (%) 

2000-2011

Taxa de 

crescimento 

médio anual (%) 

2007-2011

Taxa de variação anual real PIB (%)

Agricultura, silvicultura e pesca -4,7 -4,6 3,1 -3,8 -1,0 2,8 -0,4 0,2

Indústria 2,4 3,0 -1,5 -9,8 2,2 0,5 -0,5 -2,2

Energia, água e saneamento 10,0 1,1 4,0 -5,6 3,6 -1,4 2,3 0,1

Construção 6,0 2,0 -4,9 -10,7 -4,3 -9,2 -4,0 -7,3

Comércio e rep. veíc.; aloj. e rest. 5,6 1,3 -1,3 0,6 2,6 -1,3 0,6 0,1

Transp. armaz.; ativ. de infor. e com. 7,5 6,8 2,7 -2,3 2,6 -0,9 2,7 0,5

Ativ. financ., de seguros e imob. 1,1 4,8 2,8 1,2 2,0 0,1 2,8 1,5

Outras atividades de serviços 3,6 2,3 1,2 0,3 0,6 -1,6 0,8 0,1

VABpb 3,8 2,7 0,4 -2,2 1,4 -1,3 0,7 -0,4

Quadro 3: Taxa de variação real do VAB a preços base (%) 

P- Dados provisórios 

Fonte: Contas Nacionais, INE  

Data de versão dos dados: Setembro de 2012 
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Os setores de atividade que contribuíram positivamente para o crescimento do 

produto, em 2011, foram o primário e a indústria e, por oposição, os que contribuíram 

negativamente foram a construção e os serviços. No balanço de 2007-2011, o sector 

primário manteve-se relativamente estável (0,2%), mas a indústria e o sector da 

construção revelam um crescimento negativo (-2,2% e -7,3%, respetivamente). 

O Complexo Agro-Florestal (CAF), que inclui o Complexo Agro Alimentar (agricultura e 

as indústrias alimentares, bebidas e tabaco) e o Complexo Florestal (silvicultura e as 

indústrias transformadoras de produtos florestais), tem um peso importante na 

economia nacional gerando aproximadamente 6% do PIB, a custo de fatores. 

 

 

 

No período 2000-2011, o CAF6 tem crescido a uma taxa média anual de 0,1% face aos 

0,4% do conjunto da Economia. Ainda assim, o Complexo, no seu conjunto, tem vindo 

a perder importância na economia nacional, pois representa 7,7% do PIB em 2000, 

face aos 5,8% em 2009. 

 

 

                                                           
6
 Preços base; volume. 

QUADRO 4: IMPORTÂNCIA DO COMPLEXO AGRO-FLORESTAL NO PIB (%) 

P – DADOS PRELIMINARES; E - ESTIMATIVA 

FONTE: GPP, A PARTIR DE INE.  

DATA DE VERSÃO DOS DADOS: MARÇO DE 2012 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010P 2011P

Preços base

Agricultura 2,5 1,9 2,0 1,7 1,6 1,6 1,6 1,4

Ind. Alimentares, Bebidas e 

Tabaco
2,1 2,1 2,1 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2

Complexo Agroalimentar 4,6 4,1 4,0 3,6 3,6 3,8 3,7 3,6

Silvicultura 0,8 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

Ind. Florestais 2,2 1,7 1,7 1,7 1,5 1,3 1,3 1,4

Complexo Florestal 2,9 2,2 2,2 2,1 1,9 1,7 1,8 1,8

Complexo Agro Florestal 7,5 6,2 6,2 5,7 5,5 5,5 5,5 5,4

Custo de factores

Agricultura 2,7 2,3 2,3 2,1 2,2 2,0 nd nd

Complexo Agro Florestal 7,7 6,6 6,5 6,2 6,0 5,8 nd nd
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O CAF tem um peso importante no emprego nacional, gerando cerca de 15% do 

emprego7 (12% em volume de trabalho), oriundo essencialmente do sector primário 

(11%). 

 

 

 

Enquanto o crescimento do emprego na economia portuguesa apresentou uma certa 

estabilidade no período 2000-2008, no CAF e, mais especificamente, no sector 

primário, registou-se um decréscimo médio anual de -0,9%. 

  

                                                           
7
 Dados definitivos de 2009. 

QUADRO 5: IMPORTÂNCIA DO COMPLEXO AGRO-FLORESTAL NO EMPREGO (%) 

P – DADOS PRELIMINARES; E - ESTIMATIVA 

FONTE: GPP, A PARTIR DO INE. 

DATA DE VERSÃO DOS DADOS: MARÇO DE 2012 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010P 2011P

Nº individuos

Agricultura 11,5 10,9 10,9 10,7 10,5 10,7 10,0 9,3

Ind. Alimentares, Bebidas e 

Tabaco
2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2

Complexo Agroalimentar 13,9 13,2 13,1 12,9 12,8 12,9 12,3 11,5

Silvicultura 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Ind. Florestais 2,0 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5

Complexo Florestal 2,2 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6

Complexo Agro Florestal 16,1 15,2 15,1 14,9 14,7 14,7 13,9 13,2

Equivalentes  a tempo completo

Agricultura 10,0 8,8 8,5 8,3 8,2 8,3 nd nd

Complexo Agro Florestal 14,6 13,1 12,9 12,6 12,4 12,4 nd nd
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O saldo da balança comercial agro-florestal, tradicionalmente negativo, tem 

apresentado melhorias significativas, representando, em 2009, cerca de 21,8% do 

défice comercial da economia portuguesa. Esta melhoria resultou do aumento da 

orientação sectorial para o mercado externo, cujas exportações tem crescido a ritmo 

superior as importações e, de forma mais acentuada que a tendência global da 

economia. O complexo agro-florestal representou aproximadamente 6,6% do 

investimento total da economia. 

  

QUADRO 6 – IMPORTÂNCIA DO COMPLEXO AGRO-FLORESTAL NO COMÉRCIO INTERNACIONAL (%) 

P – dados provisórios; E - estimativa 

Fonte: GPP, a partir de Contas Nacionais, INE  

2000 2007 2008 2009 2010P 2011E

Exportações EXP agroalimentar /EXP Bens 6,6 8,8 10,0 11,6 10,6 10,3

Importações IMP agroalimentar /IMP Bens 12,1 12,9 13,2 15,0 14,1 15,5

Saldo Comercial SC agroalimentar /SC Bens 22,4 21,7 19,0 21,7 21,9 34,3

Exportações EXP florestal /EXP Bens 9,4 8,0 7,7 7,9 8,7 9,7

Importações IMP florestal /IMP Bens 3,9 3,5 3,2 3,4 3,3 3,5

Saldo Comercial SC  florestal /SC Bens -6,3 -6,5 -5,1 -5,5 -8,8 -19,5

Exportações EXP agroflorestal /EXP Bens 16,0 16,8 17,7 19,5 19,3 20,0

Importações IMP agroflorestal /IMP Bens 16,0 16,3 16,3 18,4 17,4 18,9

Saldo Comercial SC  agroflorestal /SC Bens 16,1 15,3 13,9 16,2 13,1 14,8

Exportações EXP agroflorestal /EXP Bens+serviços 12,6 12,4 13,0 13,9 14,0 14,8

Importações IMP agroflorestal /IMP Bens+serviços 14,0 14,1 14,1 15,6 14,8 16,0

Saldo Comercial SC  agroflorestal /SC Bens+serviços 17,9 20,7 17,9 21,8 18,3 27,3

Complexo agroalimentar no total da Economia (Bens)

Complexo Florestal no total da Economia (Bens)

Complexo Agro-florestal no total da Economia (Bens )

Complexo Agro-florestal no total da Economia (Bens e Serviços)
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O produto agrícola apresentou uma evolução relativamente estável, em volume, 

traduzida num decréscimo de 3,1% (média anual: -0,3%) no período 2000-2011. 

Contudo, em valor, esta tendência é mais pronunciada, diminuindo 31,1% (média 

anual: -3,3%) no mesmo período, em resultado do crescimento acentuado do preço 

dos consumos intermédios face ao crescimento menos pronunciado dos relativos à 

produção agrícola. 

A estabilização da produção agrícola, em volume (-0,1% média anual), resulta de 

conjugações de evoluções muito diversificadas dos seus vários subsectores. Esta 

QUADRO 7 – IMPORTÂNCIA DO COMPLEXO AGRO-FLORESTAL NA FBCF (%) 

Fonte: GPP, a partir de Contas Nacionais, INE  

2000 2005 2006 2007 2008 2009

Taxa de crescimento 

médio anual (%) 2000-

2009

Agricultura* 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9

Silvicultura* 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

Pescas* 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

S. Primário 2,5 2,5 2,5 2,4 2,5 2,2 -1,2

Ind. Alimentares, Bebidas e Tabaco 1,3 1,5 1,5 1,8 2,1 1,9 4,7

Ind. Florestais 1,5 1,1 1,1 1,2 2,1 2,5 5,6

Complexo Agro Florestal 5,2 5,1 5,1 5,4 6,7 6,6 2,5

QUADRO 8 – INDICADORES RELATIVOS À ATIVIDADE AGRÍCOLA (MILHÕES DE EUROS) 

P – dados provisórios; E - estimativa 

Fonte: GPP, a partir de Contas Nacionais, INE  

 

2000 2007 2008 2009 2010P 2011E

Taxa de crescimento 

médio anual (%) 2000-

2011

Produção agrícola

Preços correntes 100,0 104,2 109,3 102,6 105,5 104,2 0,4

Preços constantes 2006 100,0 99,8 102,4 101,3 99,4 98,5 -0,1

IPI Produção 100,0 104,5 106,8 101,3 106,2 105,8 0,5

Consumos intermédios

Preços correntes 100,0 122,7 131,5 122,2 128,1 135,2 2,8

Preços constantes 2006 100,0 104,5 105,9 104,5 103,2 99,6 0,0

IPI Consumos intermédios 100,0 117,3 124,2 116,9 124,1 135,7 2,8

VABpm agrícola

Preços correntes 100,0 83,3 84,0 80,3 79,9 68,9 -3,3

Preços constantes 2006 100,0 93,5 97,6 97,1 94,3 96,9 -0,3

IPI VABpm 100,0 89,1 86,1 82,7 84,7 71,1 -3,1

PIBpm

Preços correntes 100,0 133,0 135,1 132,3 135,6 134,3 2,7

Preços constantes 2006 100,0 108,2 108,2 105,1 106,5 104,8 0,4

IPI PIB 100,0 122,9 124,8 126,0 127,3 128,1 2,3

Emprego (UTA) 100,0 83,8 82,5 81,5 77,1 73,9 -2,7

Produtividade 100,0 111,6 118,3 119,2 122,2 131,2 2,5

FBCF (preços correntes) 100,0 100,0 95,2 89,4 86,8 n.d. (-1,4)*
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diversidade de comportamentos torna-se ainda mais expressiva quando se considera a 

evolução dos preços. 

A diminuição tendencial do emprego na agricultura acompanhado da estabilização do 

crescimento do produto, em termos reais, tem significado um acréscimo da 

produtividade parcial do trabalho, que se deve ao efeito do desaparecimento de 

explorações mais pequenas (RA09), quer ao aumento da produtividade dos que 

permaneceram, reflexo de melhorias tecnológicas e de alterações da ocupação cultural 

resultantes da capacidade de inovação e de adaptação dos agricultores. 

O investimento no sector seguiu a tendência negativa do conjunto da Economia, 

registando um decréscimo de 13,2%, em valor, entre 2000 e 2010 (media anual: -

1,4%). Tal evolução dever-se-á quer à conjuntura económica, quer à descida do 

rendimento, mas também à transição entre períodos de programação dos apoios 

comunitários e nacionais ao investimento na agricultura. 

 

  

QUADRO 9: ESTRUTURA DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA 2011 E RESPETIVA VARIAÇÃO FACE A 2010 (%) 

P – dados provisórios; E - estimativa 

Fonte: GPP, a partir de Contas Económicas da Agricultura (Base 2006), INE. 

Taxa de variação 

2011E/2000 

Volume Volume Preço Valor

    Cereais 4,0 -20,6 10,2 4,9 15,6

    Plantas industriais 0,9 -44,9 7,8 -15,6 -9,0

    Plantas forrageiras 5,0 -29,6 1,5 3,3 4,8

    Vegetais e Produtos hortícolas 15,7 2,5 -2,6 -9,6 -11,9

    Batatas 2,2 -22,5 3,4 -6,2 -3,0

    Frutos 17,0 23,1 1,1 -2,5 -1,4

    Vinho 5,5 -15,5 -17,1 -0,4 -17,4

    Azeite 0,2 237,4 3,2 3,8 7,1

Outros produtos vegetais 0,8 -25,5 0,0 -4,2 -4,2

    PRODUÇÃO VEGETAL 51,3 -1,6 -1,6 -4,0 -5,5

    Bovinos 8,7 5,6 5,7 11,2 17,6

    Suínos 9,2 15,0 0,6 -2,5 -1,9

    Aves de capoeira 7,7 13,3 -1,4 4,3 2,8

    Leite 11,7 -4,2 0,3 8,2 8,6

Outros produtos animais 6,3 -37,0 -4,5 4,2 -0,5

    PRODUÇÃO ANIMAL 43,6 -1,0 0,5 4,9 5,4

    PRODUÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS 3,1 26,1 -0,9 2,1 1,2

    ACTIVIDADES SECUNDÁRIAS 2,0 -16,2 -0,5 3,8 3,2

    PRODUÇÃO RAMO AGRÍCOLA 100,0 -1,1 -0,7 0,1 -0,6

Estrutura em 

2011E 

Taxa de variação     2011E/2010P
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Uma breve incursão pela análise da estrutura da produção agrícola (em volume) em 

2000-2010 revela: 

 a prevalência da produção vegetal sobre a produção animal; 

 uma evolução positiva da produção animal e negativa da produção vegetal; 

 a concentração da produção em quatro setores: vegetais e hortícolas, frutos, 

vinho, na produção vegetal, e leite, na produção animal; 

 importância crescente dos vegetais e produtos hortícolas, e dos frutos na 

estrutura de produção. 

A sustentabilidade da produção agrícola tem dependido parcialmente de setores de 

produção animal fortemente consumidores de consumos intermédios importados 

(cereais, alimentos para animais e energia) maioritariamente importados, cujos 

preços têm tido um comportamento muito volátil e tendencialmente crescente. 

Também por este facto o valor acrescentado do setor representa uma parcela 

diminuta do valor da produção, pelo que o crescimento da sua produção tem um 

impacto muito inferior no valor acrescentado. 
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II ENQUADRAMENTO DO SETOR HORTOFRUTÍCOLA NA ECONOMIA AGRÍCOLA 

Os vegetais e produtos hortícolas, que incluem os hortícolas frescos e as plantas e 

flores, representam 18,2% da produção agrícola nacional (e 33% da produção vegetal). 

Os hortícolas frescos representam 11% (20% da produção vegetal), as plantas e flores 

7,1% (e 12,9% da produção vegetal) e os frutos 17,5% (e 31,7% da produção vegetal), 

dos quais os frutos frescos sobressaem com um peso de 8,1% na produção. 

 

 

 

Os vegetais e produtos hortícolas ganharam importância na estrutura produtiva 

(15,8% em 2000 face a 18,2% em 2010), principalmente devido ao comportamento dos 

hortícolas frescos que aumentaram o peso de uma forma mais expressiva (de 8,8% em 

2000 para 11,1% em 2010), em particular o tomate, que inclui o tomate para indústria 

(o produto hortícola nacional mais competitivo em termos agroindustriais), que em 

2000 contava com um peso de 2% e em 2010 de 2,5%. 

  

Taxa de 

variação 

2010P/2000

2000 2010P Volume Volume Preço Valor Volume Preço Valor

Vegetais e Produtos Hortícolas 15,8 18,2 5,0 0,5 1,5 1,9 -3,2 6,2 2,8

Hortícolas frescos 8,8 11,1 19,0 1,8 1,1 2,9 2,6 9,7 12,6

Tomate 2,0 2,5 39,8 3,4 -0,8 2,6 4,4 -5,0 -0,8

Plantas e flores 7,0 7,1 -10,1 -1,1 1,7 0,7 -10,4 1,1 -9,4

Plantações 3,5 3,3 -20,6 -2,3 2,5 0,1 -8,3 1,5 -6,9

Batatas (inclui sementes) 2,1 2,3 -25,1 -2,9 4,4 1,5 -12,9 50,3 30,8

Frutos 19,0 17,5 12,9 1,2 -1,5 -0,3 -4,7 3,5 -1,4

Frutos frescos 6,9 8,1 6,1 0,6 1,6 2,2 -17,6 5,5 -13,0

Maçã 2,0 2,3 11,0 1,1 0,8 1,8 -16,0 2,5 -13,9

Pêra 1,9 1,9 13,0 1,2 -0,6 0,6 -29,4 -2,3 -31,1

Pêssego 0,8 0,7 -29,4 -3,4 3,1 -0,4 -17,6 30,9 7,9

Citrinos 1,4 2,1 -21,9 -2,4 7,1 4,5 -8,1 28,2 17,8

Frutos subtropicais 0,2 0,2 -23,3 -2,6 2,4 -0,3 2,5 3,6 6,2

Uvas 9,0 5,2 -3,8 -0,4 -4,4 -4,8 16,3 -0,8 15,3

Uva de mesa 0,7 0,6 -44,7 -5,8 4,3 -1,7 -11,4 -4,2 -15,1

Outras Uvas 8,3 4,6 5,8 0,6 -5,7 -5,1 21,0 -0,4 20,5

Azeitonas 1,4 1,9 172,3 10,5 -6,4 3,5 11,2 -12,0 -2,2

Azeitona de mesa 0,1 0,1 62,1 5,0 -3,4 1,4 28,0 -0,6 27,3

Outras azeitonas 1,3 1,8 175,3 10,7 -6,3 3,6 10,5 -12,5 -3,3

PRODUÇÃO VEGETAL 56,2 55,1 -1,6 -0,2 0,5 0,3 -3,1 8,0 4,7

PRODUÇÃO RAMO AGRÍCOLA 100,0 100,0 -0,6 -0,1 0,6 0,5 -1,9 4,9 2,9

Estrutura 
Taxa de crescimento médio 

anual 2010P/2000
Taxa de variação 2010P/2009

QUADRO 10 ESTRUTURA DA PRODUÇÃO, A PREÇOS DE MERCADO (%) 

Fonte: GPP, a partir de CEA, INE 
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A evolução da Produção, a preços constantes de 2006, e tomando como ponto de 

partida o ano de 2000, foi globalmente positiva para os Frutos e Hortícolas frescos 

mas relevou-se negativa para as Plantas e flores no final do período em análise. 

 

GRÁFICO 1: EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DO SECTOR DOS FRUTOS, 
HORTÍCOLAS E FLORES, A PREÇOS CONSTANTES DE 2006 

Fonte: GPP, a partir de Economic accounts for agriculture Eurostat 

GRÁFICO 2: EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DOS FRUTOS FRESCOS, CITRINOS, UVA DE MESA E 

FRUTOS SUBTROPICAIS, A PREÇOS CONSTANTES DE 2006 

Fonte: GPP, a partir de Economic accounts for agriculture Eurostat 
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Especificamente, observando a evolução real da Produção de Frutos Frescos, Citrinos, 

Frutos Subtropicais e Uva de Mesa, verifica-se que o componente mais importante, os 

Frutos Frescos tem vindo a apresentar uma tendência de subida desde o ano 2000 

embora com uma quebra no último ano em análise. Já as componentes menos 

representativas apresentam uma quebra substancial ao longo deste período temporal, 

particularmente significativa na Uva de Mesa. 

 

 

 

Entre 2000 e 2010, nota-se uma alteração da estrutura da produção de frutos, com a 

azeitona a ganhar peso (7,3% em 2000 face a 10,6% em 2010) assim como os frutos 

frescos (36,5% em 2000 em relação a 46,4% em 2010), e a uva a perder importância na 

estrutura (47,4% em 2000 face a 29,7% em 2010). Os frutos frescos são a rubrica mais 

importante da produção de frutos, dos quais a maçã é a mais expressiva 

representando 13% da produção, seguida da pera (11%) 

GRÁFICO 3: ESTRUTURA DA PRODUÇÃO DE FRUTOS, A PREÇOS DE MERCADO (%) 

Fonte: GPP, a partir Fonte: GPP, a partir de Economic accounts for agriculture, Eurostat 

2000 2010P 
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Observando a evolução do índice de Preços Implícitos na Produção do sector dos 

Frutos, Hortícolas e Flores, pode-se observar um acréscimo contínuo do preço 

implícito na produção nas Plantas e Flores, uma tendência crescente no final da 

década dos Hortícolas Frescos e um decréscimo contínuo dos Frutos.  

Os Preços Implícitos na Produção têm apresentado uma tendência crescente para o 

conjunto das quatro componentes analisadas: Frutos Frescos, Citrinos, Frutos 

Subtropicais e Uva de Mesa. Verificando-se com maior incidência para os Citrinos e 

Uva de Mesa. Já no caso dos frutos subtropicais e da componente mais relevante, os 

frutos frescos, o aumento é mais moderado mas é de qualquer modo significativo. 

Note-se, que a divergência entre o comportamento destas componentes, face á 

evolução verificada para a totalidade dos Frutos, se deve à evolução verificada nas 

Outras Uvas e a Azeitona de Mesa e Outras Azeitonas que tiveram reduções muito 

significativas ao longo deste período temporal.  

 

 

GRÁFICO 4: EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS IMPLÍCITOS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DO SECTOR DOS 

FRUTOS, HORTÍCOLAS E FLORES, A PREÇOS CONSTANTES DE 2006 

Fonte: GPP, a partir de Economic accounts for agriculture - Eurostat 
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O saldo da balança comercial dos produtos hortícolas, tradicionalmente negativo, tem 

apresentado ligeiras melhorias (o défice diminuiu 3,5%, no período 2000-2010, e 

11,5% no período 2007-2010), representando, em 2010, cerca de 4,3% do défice 

comercial do setor agroalimentar. Esta melhoria resultou do fato de, no período 2000-

2010, o valor das exportações de produtos hortícolas terem crescido a um ritmo 

superior (8,9%, em média anual) ao das importações (3,6%, em média anual), muito 

embora não se verifique alterações em termos de importância relativa das variáveis ao 

nível do comércio agroalimentar (continuam a representar aproximadamente 4% das 

exportações e importações do setor agroalimentar). 

GRÁFICO 5: EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS IMPLÍCITOS DOS FRUTOS FRESCOS, CITRINOS, UVA DE MESA 

E FRUTOS SUBTROPICAIS, A PREÇOS CONSTANTES DE 2006 

Fonte: GPP, a partir de Economic accounts for agriculture Eurostat 
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A análise dos frutos no comércio internacional é semelhante. O saldo da balança 

comercial dos frutos, também tradicionalmente negativo, melhorou, se considerado o 

período 2007-2010 (o défice comercial diminuiu 12,4%), representando, em 2010, 

cerca de 8% do défice comercial do setor agroalimentar. Esta melhoria resultou do fato 

de, no período 2000-2010, o valor das exportações de frutos ter crescido a uma taxa 

média anual de 12,0% contra os 4,8% nas importações.  

Gráfico 6: Importações e Exportações de Hortícolas, em valor (milhões de euros) 

 

Fonte: GPP, a partir de Estatísticas do Comércio Internacional, INE  
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No caso dos frutos, o grau de autoaprovisionamento tem-se mantido relativamente 

estável na última década, e é cerca de 70%, tendo atingido os 62,7% na campanha de 

2010/11. 

  

Gráfico 7: Importações e Exportações de Frutos, em valor (milhões de 

euros) 

Fonte: GPP, a partir de Estatísticas do Comércio Internacional, INE  
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III ENQUADRAMENTO DA PRODUÇÃO ORGANIZADA NO SETOR HORTOFRUTÍCOLA 

 

Na estrutura da produção agrícola, os vegetais e produtos hortícolas constituem a 

componente com maior peso na agricultura portuguesa. O peso da produção de frutas 

e produtos hortícolas na produção agrícola total tem-se mantido na ordem dos 23%, 

tendo o peso da produção de frutas e produtos hortícolas que é comercializada por OP 

subido de forma consistente. 

 

PORTUGAL  Unidades 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Produção Agrícola Total (1) 106 € 6.077,22 6.383,72 6.419,67 6.813,25 6.504,16 6.737,08 6.130,00 

Valor de produção de frutas e 

produtos hortícolas (2) 

106 € 1.410,86 1.489,18 1.508,39 1.626,75 1.583,73 1.552,00 1.363,18 

Percentagem de frutas e 

produtos hortícolas na 

Produção Agrícola Total 

(3=2/1) 

% 23,22 23,33 23,50 23,88 24,35 23,04 22,24 

Valor de produção de frutas e 

produtos hortícolas 

comercializado por OP, AOP, 

AP( 4) 

106 € 135,60 149,87 183,34 252,54 269,99 275,30 302,00 

Percentagem de frutas e 

produtos hortícolas 

comercializadas por OP, AOP, 

AP (5=4/2) 

% 9,61 10,06 12,15 15,52 17,05 17,74 22,15 

Fonte: Relatório anual de Portugal à Comissão sobre organizações de produtores e INE/CEA, preços 

correntes, base 2000 exceto para 2011, base 2006 

 

Em 2012 existem 90 organizações de produtores reconhecidas, num universo de 1.919 

OP na UE27 (4,7%). O valor da produção organizada nacional situava-se em cerca 18% 

(2010), representando cerca de 270M€, aumentando para 302M€ em 2011, 22,15% da 

produção hortofrutícola nacional. 

 O sector das frutas e hortícolas, embora tendo evoluído positivamente nos últimos 

anos, apresenta-se ainda segmentado e pouco concentrado na produção, o que o 

torna particularmente vulnerável na apropriação de valor na cadeia de 

comercialização e distribuição. 
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 As 90 OP reconhecidas são responsáveis por cerca de 12.000 produtores e 

63.413ha, cujo valor da produção atingiu em 2010 cerca de 275 milhões de euros, 

representando mais de 18% da produção nacional de F&H, mas ainda longe da 

média UE que é de cerca de 43%. 

Os apoios à produção hortofrutícola centram-se no financiamento do “fundo 

operacional” (FO) dos Programas Operacionais das Organizações de Produtores 

reconhecidas, podendo este ser acrescido de uma Assistência Financeira Nacional caso 

sejam preenchidos os requisitos regulamentares quanto a baixo grau de organização 

do setor. 

Em 2012 foi efetuada uma alteração à gestão da AFN, de modo a compatibilizar este 

apoio com as regras de gestão orçamental atualmente em vigor, ficando o nível desta 

AFN a ser definido anualmente pela tutela. 

 

O apoio às organizações de produtores (OP) tem como objetivo fundamental a 

organização e a concentração da oferta, pelo que estas constituem o pilar do regime 

dentro da organização comum de mercado (OCM) dos mercados agrícolas no que às 

frutas e produtos hortícolas diz respeito. 

No caso de centrais fruteiras ou hortícolas detidas por OP reconhecidas, estas 

obrigam-se a assumir compromissos de programação da produção e adaptação à 

procura em quantidade e qualidade, de concentração da oferta e colocação no 

mercado da produção dos associados, de redução dos custos de produção e 

regularização dos preços, e de promoção de técnicas de produção, e de gestão de 

resíduos, respeitadoras do ambiente. 

Compete-lhes, assim, colocar à disposição dos seus membros os meios técnicos 

necessários para a armazenagem, acondicionamento e comercialização dos produtos, 

assegurando uma gestão comercial adequada. Assumem-se, portanto, de forma global, 

como motoras do desenvolvimento da produção, garantindo a adequação à procura e 

respeitando normas específicas de qualidade dos produtos e de proteção ambiental. 
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Em 2008 existiam 89 organizações, das quais 80 eram reconhecidas e 9 pré-

reconhecidas, sendo o número dos seus membros muito variável, desde um mínimo de 

cinco até várias centenas, exigindo níveis de organização e gestão diferenciados. 

Nestas organizações estavam associados cerca de 9.500 membros, ocupando uma área 

estimada em 51 mil hectares, dos quais 67% são de frutos e 33% de hortícolas. 

Quanto à distribuição das OP por categorias de produtos predominam as organizações 

da categoria de frutos e produtos hortícolas (33%), seguida da categoria de frutos 

(20%). 
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IV IMPACTO DOS PROGRAMAS OPERACIONAIS ANTERIORES (AVALIAÇÃO EFETUADA 

EM 2007) 

Em 70 organizações de produtores reconhecidas, no ano 2006, 59 tinham Programas 

Operacionais a decorrer, representando um valor de produção de 127,76 Milhões de €. 

No mesmo período contavam-se 7 agrupamentos de produtores, representando um 

valor de produção de 11,46 Milhões de €. 

O valor dos Fundos Operacionais aprovados, em 2006, totalizou 14 898 Milhões de €, 

dos quais, a contribuição dos membros associados das OP totalizou 5 971 Milhões de 

€, importância igual à contribuição dos Fundos Comunitários. A parte remanescente 

correspondeu à ajuda financeira nacional que em regra foi de metade das 

contribuições dos membros associados das OP para o Fundo Operacional. 

O número de Organizações reconhecidas, bem como o número de Organizações com 

Programa Operacional aumentou no período, tendo sido da ordem de 34% o aumento 

de Organizações com Programa Operacional, verificado entre 2003 e 2006. 

 

Evolução do número de OP com programa operacional, no período 2003/2006 

 

Fonte: GPP 
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O valor dos Fundos Operacionais registou um aumento superior ao aumento do 

número de OP, atingindo 61% de aumento, no mesmo período de 2003 a 2006. 

Evolução dos valores dos Fundos Operacionais das OP em Milhões de € 

 

Fonte: GPP 

Os Fundos Operacionais foram gastos pelas OP em função dos objetivos definidos nos 

seus Programas Operacionais. 

Distribuição dos Fundos Operacionais, em função das medidas dos Programas 

Operacionais, em 2006 

 

Fonte: GPP  
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V OBJETIVOS E AÇÕES DEFINIDOS NA EN 

 

OBJETIVOS 

O1 – Programação da produção e adaptação à procura, em particular no que 

respeita à qualidade e quantidade; 

O2 – Concentração com vista à comercialização da oferta; 

O3 – Otimizar os custos de produção e estabilizar os preços na produção; 

O4 – Planeamento da produção; 

O5 – Melhoria da qualidade dos produtos; 

O6 - Valorização comercial dos produtos; 

O7 - Promoção dos produtos, quer no estado fresco quer transformados; 

O8 - Medidas ambientais e métodos de produção respeitadores do ambiente, 

incluindo a agricultura biológica; 

O9 - Prevenção e gestão de crises. 

 

AÇÕES ELEGÍVEIS 

Ações de planeamento 

da produção 

Ações de aquisição de ativos imobilizados 

Equipamento específico para rega - Sistemas de captação 

ou retenção de água para uso coletivo  

Estufas 

Construções acessórias 

Operações de regularização ou preparação do solo em 

parcelas para novas plantações ou reconversão 

Sistemas anti geada e anti granizo 

Máquinas agrícolas 
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Programas informáticos específicos 

Plantas perenes 

Estações meteorológicas 

Ações de melhoria da 

qualidade dos produtos  

Ações de aquisição de ativos imobilizados 

Equipamento de rastreabilidade 

Construção de laboratório e equipamentos  

Outras ações 

Sistemas públicos de qualidade certificada 

Sistemas privados de qualidade certificada 

Análises 

Aquisição de material de luta biológica  

Assistência técnica para implementação de sistemas de 

rastreabilidade 

Pessoal qualificado para a melhoria ou manutenção de 

qualidade 

Ações destinadas a 

melhorar a 

comercialização 

Ações de aquisição de ativos imobilizados 

Construções 

Maquinaria e equipamentos 

Equipamento informático específico 

Equipamento de transporte frigorífico ou em atmosfera 

controlada 

Outras ações 

Embalagens de campo reutilizáveis 

Promoção comercial 

Pessoal qualificado para a melhoraria da comercialização 
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Estudos de Mercado e Planos estratégicos de 

comercialização 

Produção experimental Ações de aquisição de ativos imobilizados 

Instalação de campos de ensaio 

Instalação de pomar experimental 

Aquisição de plantas (perenes) 

Material de laboratório  

Outras ações 

Experimentação na conservação de produtos 

hortofrutícolas no frio 

Assistência técnica a projetos de experimentação 

Pessoal qualificado 

Ações de formação (não 

relacionadas com a 

prevenção e gestão de 

crises) 

Produção biológica 

Produção integrada 

Outros aspetos ambientais 

Rastreabilidade 

Qualidade dos produtos 

Medidas de prevenção e 

gestão de crises8 

Retiradas do mercado 

Atividades de promoção e comunicação destinadas à 

prevenção de crises 

Custos administrativos decorrentes da constituição de 

fundos mutualistas 

                                                           
8
 Não foi proposta a inclusão de seguros de colheita porque tal deveria ser enquadrado no regime geral 

que iria ser alvo de revisão. 
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Tipos de ações 

ambientais 

Poupança de água através da reconversão ou 

modernização de sistemas de rega 

Poupança de água mediante a reutilização de águas 

residuais 

Recuperação de energia a partir de resíduos de colheitas e 

outras matérias orgânicas. 

Promoção da utilização de energias renováveis 

Emprego de técnicas de solarização 

Utilização de plásticos biodegradáveis 

Gestão ambiental de embalagens através de reciclagem ou 

reutilização 

Compostagem ou reutilização de resíduos de colheitas e/ou 

subprodutos orgânicos 

Formação, consultoria e assistência técnica para apoio a 

ações ambientais  

Gestão ambiental de resíduos 
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VI DADOS UTILIZADOS 

Valor da produção, triénio 2008-2010 

       

  Descrição Fonte Unidades 2008 2009 2010 

1 Produção Agrícola Total (1) 106 € 6.813,25 6.504,16 6.737,08 

2 
Valor de produção de frutas e produtos hortícolas 
 

(1) 106 € 1.626,75 1.583,73 1.552,00 

3=2/1 
Percentagem de frutas e produtos hortícolas na Produção Agrícola Total 
 

- % 23,88 24,35 23,04 

4 
Valor de produção de frutas e produtos hortícolas comercializados por OP 
 

(2) 106 € 228,62 269,34 271,79 

5=4/2 
Percentagem de frutas e produtos hortícolas comercializadas por OP 
 

- % 14,05 17,01 17,51 

Fonte:(1) INE-Instituto Nacional de Estatística/Contas Económicas da Agricultura; Produção do ramo agrícola, a preços 
correntes,  preços ao produtor, base 2000. 
(2) Relatórios anuais OP   

Evolução do número de OP 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

N.º OP 60 63 63 68 69 73 77 84 88 88 86 

N.º 
MEMBROS 

8.742 7.770 8.911 9.448 8.982 9.091 9.755 11.005 11.809 13.167 12.799 

ÁREA ha n.d. 19.949 31.113 39.801 41.147 42.791 35.669 49.573 47.881 52.071 58.348 

PRODUÇÃO t 725.823 768.168 879.000 1.175.741 1.125.698 1.191.701 1.371.977 1.446.761 1.959.709 1.917.825 2.263.445 

Fonte: GPP, fichas anuais de atividade das OP 

 
 

Medidas 
2008 2009 2010 

ações % ações % ações % 

1. Planeamento da Produção   1 2% 25 7% 16 7% 
2. Melhoria da qualidade dos produtos 26 41% 116 34% 77 32% 
3. Melhoria da Comercialização   15 24% 87 25% 64 27% 
4. Produção experimental   2 3% 6 2% 5 2% 
5. Ações de formação   4 6% 14 4% 8 3% 
6. Medidas de Prevenção e gestão de 
Crises 1 2% 8 2% 7 3% 

7. Ações ambientais 
 

  10 16% 64 19% 46 19% 

8. Outros tipos de ações   4 6% 22 6% 14 6% 

 


