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NOTA DE APRESENTAÇÃO

A CULTIVAR é uma publicação de cadernos de análise e prospetiva com a 

responsabilidade editorial do GPP - Gabinete de Planeamento, Políticas e 

Administração Geral. A publicação pretende contribuir de forma continuada, 

para a constituição de um repositório de informação sistematizada relacionada  

com áreas nucleares suscetíveis de apoiar a definição de futuras estratégias 

de desenvolvimento e preparação na definição de instrumentos de política 

pública. 

A CULTIVAR desenvolve-se a partir de três linhas de conteúdos:

•  «Grandes tendências» integra artigos de análise de fundo realizados por 

especialistas, atores relevantes e parceiros sociais, convidados pelo GPP. 

•  «Observatório» pretende ser um espaço para reunir, tratar e disponibilizar 

um acervo de informação e dados estatísticos de reconhecido interesse mas 

que não estão diretamente acessíveis ao grande público.

•  «Assuntos Bilaterais e Multilaterais» destina-se a acolher a divulgação 

de documentos de organizações, nomeadamente os acedidos pelo GPP nos 

vários fora nacionais e internacionais. 
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Editorial

EDUARDO DINIZ

Diretor-Geral do GPP

Neste ano de 2017, o debate sobre as políticas 
públicas da União Europeia para o próximo futuro 
será intenso. Um tema que tem estado presente, 
em vários estudos e iniciativas públicas tem sido o 
“risco” na atividade económica e a sua gestão. Os 
conceitos de “risco”, bem como de “volatilidade” ou 
de “crise” não são homogéneos e a sua perceção é 
diversificada pelos agentes económicos, os presta-
dores de serviços financeiros, as entidades científi-
cas e a regulação pública.

O risco é inerente à atividade económica, pois há 
sempre um conjunto de elementos incertos que 
ocorrem entre a decisão de produzir e o momento 
da concretização da produção em resultados eco-
nómicos. Esta temática tem sido bastante estudada 
pela teoria económica, nomeadamente nos anos 
mais recentes, tendo sido objeto de análises que 
conduziram à atribuição de vários prémios Nobel 
da Economia neste milénio1.

1 J. Stiglitz recebeu o prémio Nobel em 2001, nomeada-
mente tendo como referência o artigo conjunto com 
M. Rothschild “Equilibrium in Competitive Insurance 
Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Infor-
mation” (1976). D. Kahneman recebeu o prémio Nobel 
em 2002, sobretudo devido ao seu artigo com A. Tver-
sky “Prospect Theory: An Analysis of Decisions under Risk” 
(1979). Em 2013, o prémio Nobel distinguiu E. Fama, L. 
Hansen e R. Shiller pelos seus trabalhos sobre determi-
nantes dos preços dos ativos, onde a teoria do risco é 

As atividades no setor primário (a agricultura, a sil-
vicultura e as pescas) não constituem, pois, uma 
singularidade neste âmbito, embora tenham espe-
cificidades que decorrem, nomeadamente, da sua 
exposição ao meio ambiente e de terem ciclos pro-
dutivos longos em alguns dos seus subsetores.

Assim, começamos com um texto de Phil Hogan, 
Comissário Europeu para a Agricultura e o Desen-
volvimento Rural, que descreve uma tipologia de 
riscos a que os agricultores estão sujeitos, faz um 
breve historial dos instrumentos de gestão de risco 
na PAC e expõe os desafios futuros a que a PAC deve 
responder neste quadro, já que é responsabilidade 
dos decisores políticos “criar um quadro adequado 
para ajudar o setor agrícola a enfrentar com êxito ris-
cos e crises, aumentando a sua resiliência”.

Ou seja, a sua descrição é factual, colocando numa 
abordagem prospetiva aquilo a que a PAC terá de 
responder no futuro. Esse enquadramento especí-
fico dá o mote para o tema de fundo neste número 
da Cultivar sobre o “Risco na Atividade Económica”, 
em que procuramos abordar de uma forma mais 
aprofundada os pressupostos técnicos e científicos 
do risco nos seguintes tópicos: 1. O risco na ativi-

decisiva. Em 2014, J. Tirole recebeu o prémio Nobel pelos 
seus trabalhos sobre poder de mercado e regulação, des-
tacando-se a temática do risco coletivo.
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dade económica (definição e tipologia de risco); 2. 
Medição do risco; 3. Gestão do risco e seus instru-
mentos; 4. Gestão do risco e políticas públicas.

A perceção individual do risco afeta as decisões 
produtivas, quer porque a generalidade dos agen-
tes económicos prefere ter rendimentos estáveis 
(pelo menos na parte destinada a assegurar as des-
pesas essenciais), quer porque coloca em causa a 
rendibilidade dos investimentos. A gestão do risco 
é, pois, da maior importância para evitar situações 
de enviesamento produtivo setorial e de subinves-
timento.

João Nicolau, professor do ISEG, define o risco eco-
nómico e tipifica os principais riscos financeiros. 
Apresenta uma resenha histórica da gestão do risco, 
chama a atenção para os grandes desenvolvimen-
tos recentes e expõe técnicas de medição do risco, 
com recurso a matemática avançada, em situações 
extremas, às quais a estatística clássica (baseada 
em médias e independência das ocorrências) não 
permite dar resposta.

O autor alerta, porém, para que “quando se faz a 
aplicação da matemática a problemas financei-
ros (…) não se deve presumir necessariamente que 
a matemática envolvida seja útil e sensata” pois o 
“problema, na maior parte dos casos, são as hipóte-
ses que se assumem para construir e aplicar os mode-

los”. Conclui que é necessário gerir adequadamente 
o risco para minimizar as suas ameaças e maximizar 
o seu potencial.

Estes dois últimos desafios são retomados no 
artigo de Jean Cordier, professor em Rennes, que 
complementa a descrição da complexidade, das 
discussões e das tentativas de regulação da medi-
ção do risco apresentadas no artigo anterior. Estas 
mostram as dificuldades que existem não só para 
os agricultores gerirem o seu risco, mas também 
para as instituições financeiras e seguradoras dis-
ponibilizarem os instrumentos adequados. Deste 
modo, “as políticas públicas devem (…) garantir 
que os mercados de gestão de risco estão comple-
tos e, se necessário, intervir para facilitar o desenvol-
vimento de instrumentos para os quais exista uma 
falha de mercado.” J. Cordier explicita o modo como 
estas questões se colocam no caso da agricultura 
e reflete sobre a inclusão na PAC do “estabeleci-
mento de garantias de compensação durante epi-
sódios extremos de mercado”. Defende ainda que 
“a PAC deve abordar igualmente o risco associado 
à produção, fonte da chamada volatilidade exógena 
dos mercados”. Conclui que “a gestão do risco agrí-
cola é fundamentalmente uma questão privada das 
empresas e, antes de mais, é preciso responsabilizar 
os agricultores.”

O artigo de Álvaro Garrido, da Faculdade de Eco-
nomia da Universidade de Coimbra, faz uma sín-
tese histórica sobre as Mútuas de Pesca, que cons-
tituem um dos mais antigos instrumentos de gestão 
e partilha de risco. “As mútuas são herdeiras de uma 
variada gama de instituições sociais e económicas” 
conjugando “uma herança comercial, ligada às anti-
gas práticas dos seguros marítimos, e uma herança 
social, filiada na tradição do mutualismo laboral e 
dos seguros sociais de natureza socioprofissional.” 
Este caso precursor e de grande perenidade na 
gestão de riscos associado a uma atividade econó-
mica (pesca) permite-nos fazer uma ligação com os 
vários exemplos de iniciativas setoriais agrícolas e 
florestais descritas na secção seguinte.

PASTOR, Artur (1956), Coleção do acervo do Ministério da Agricul-
tura, Florestas e Desenvolvimento Rural

Slide: Extração do podre (tecidos mortos) do tronco de uma figueira, 
Loulé, Portugal
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Na secção Observatório, temos vários contributos 
sobre instrumentos específicos particularmente no 
que diz respeito aos seguros, caso do SIPAC – Sis-
tema Integrado de Proteção contra as Aleatorie-
dades Climáticas, que é multissetorial, e de expe-
riências de cariz setorial para o caso do setor do 
vinho e do setor da floresta. Apresenta-se também 
uma atualização dos principais dados do produto e 
investimento agroalimentares, sendo visível a vola-
tilidade de algumas produções agrícolas.

Joaquim Sampaio, do IFAP, apresenta uma aná-
lise completa da evolução do seguro agrícola em 
Portugal, descrevendo a aplicação do SIPAC com 
o apoio de indicadores sobre a adesão de capi-
tal seguro, agricultores e setores de atividade. São 
ainda apresentadas reflexões sobre as perspetivas 
futuras do seguro agrícola, em que é enfatizada a 
importância num sistema de gestão de riscos de 
“um seguro agrícola atrativo para o agricultor, com 
riscos diversificados e custos acessíveis, e que seja 
em simultâneo financeiramente equilibrado, consti-
tuindo assim uma peça fundamental para o desen-
volvimento, modernização e competitividade do 
setor agrícola”.

Manuel Pinheiro, da CVRVV- Comissão Vitivinícola 
da Região dos Vinhos Verdes, dá um testemunho 
pessoal da experiência singular, de quase vinte 
anos, desta Região no panorama nacional, com 
uma apólice que agrega cerca de vinte mil viticul-
tores e que foi evoluindo e aproveitando as opor-
tunidades dos instrumentos públicos. É destacada 
a profissionalização que exige este sistema e é 
reportada a evolução do tipo de fenómenos climá-
ticos que originam sinistros nas vinhas, com uma 
maior incidência atual no granizo. Considera que 
as aleatoriedades do clima não são algo de exce-
cional na vida do agricultor. Defende que o agri-
cultor deve gerir o seu risco de forma a obter uma 
proteção baseada numa apólice coletiva com forte 
poder negocial e apoiada pelo Estado como forma 
de “mudar o habitual paradigma desgraça-pedido 
de subsídio”.

Nuno Calado, da UNAC, aborda os riscos associados 
à produção florestal, essencialmente em matéria 
de pragas e doenças e de incêndios florestais, num 
setor que se caracteriza por longos prazos de recu-
peração do capital que é investido. O texto carac-
teriza e quantifica os danos causados por estes ris-
cos e aponta as estratégias de ordenamento e de 
defesa da floresta. Embora estes riscos, com impac-
tos crescentes, tenham criado uma dificuldade de 
aparecimento de instrumentos financeiros a con-
tratualizar pela banca comercial, existe procura por 
parte de produtores com uma gestão profissional. 
Assim, é descrito um produto inovador recente que 
está ter os primeiros resultados e com uma ade-
são ainda reduzida, mas crescente. Como conclu-
são refere-se que os seguros florestais podem vir a 
“assumir um papel determinante como instrumento 
de fomento de políticas de gestão profissional e de 
gestão agrupada, e, em particular, na supressão de 
eventuais constrangimentos nos apoios ao investi-
mento florestal”.

Da parte do GPP, é apresentada uma síntese da 
gestão do risco na política agrícola dos EUA: ins-
trumentos e governação. É efetuada uma descri-
ção geral da Farm Bill sendo particularizados os 

PASTOR, Artur (1962), Coleção do acervo do Ministério da Agricul-
tura, Florestas e Desenvolvimento Rural

Fotografia: Inundações no Ribatejo, Portugal
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dois programas contra cíclicos de seguro de rendi-
mento: Programa PLC – Price Loss Coverage e Pro-
grama ARC – Agricultural Risk Coverage. É ainda 
descrito um programa específico para o setor do 
leite: Dairy Margin Protection Plan (DMPP) e ainda 
os seguros de colheitas. Da análise efetuada, apon-
ta-se para a complexidade da gestão destes siste-
mas, com necessidade de informação estatística, 
detalhada e histórica, de cada agricultor, de cada 
cultura e de cada parcela, e da articulação estreita 
entre a administração, as universidades e os priva-
dos, onde assenta uma parte relevante da estrutura 
de base da capacidade destes programas. 

O GPP apresenta ainda uma atualização dos dados 
da economia do setor agroalimentar, que teve um 
comportamento positivo nestes últimos anos de 

crise económica acentuada, chamando a atenção 
para questões metodológicas que têm de ser toma-
das em conta nas análises setoriais.

Finalmente, na última secção, apresentamos bre-
ves análises de alguns documentos relevantes na 
abordagem ao risco, como sejam, no âmbito nacio-
nal, o plano relativo à Avaliação Nacional de Risco 
e, no âmbito da ONU, o Quadro de Sendai para a 
Redução de Risco de Catástrofes (2015-2030), assim 
como, numa perspetiva mais abrangente, o Futuro 
dos Pagamentos Diretos, um estudo elaborado para 
a Comissão AGRI do Parlamento Europeu, e uma 
brochura da OCDE, que é um guia útil para docu-
mentação de referência relativa à melhoria das polí-
ticas alimentares. 
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O risco na atividade agrícola

PHIL HOGAN

Comissário da UE para Agricultura e o Desenvolvimento Rural 

Introdução

Desde a sua criação há quase 60 anos, a Política 
Agrícola Comum (PAC) passou por diversas refor-
mas que fizeram de uma política de forte regula-
ção do mercado uma política que conseguiu uma 
bem-sucedida integração da agricultura da UE nos 
mercados globais. Este êxito aumentou as oportu-
nidades de exportação para os agricultores, mas 
aumentou também a sua exposição às incertezas 
da produção e à volatilidade do rendimento.

Graças à qualidade e à segu-
rança que a PAC garante aos 
nossos produtos agroali-
mentares, a Europa é hoje o 
maior exportador mundial 
neste setor, com um saldo 
positivo de cerca de 20 mil 
milhões de euros, compa-
rado com 2,6 mil milhões há 
6 anos. Só no ano passado, 
as exportações aumenta-
ram 6%, o que significa enormes novas oportuni-
dades para os nossos agricultores e empresas.

Os nossos agricultores enfrentam, todavia, uma gran- 
de variedade de riscos potenciais, nomeadamente:

• Riscos associados aos mercados agrícolas em 
termos de níveis de preços e volatilidade, interli-

gações com outros produtos (e.g. petróleo, gás), 
mercados financeiros e outros fatores macroe-
conómicos (e.g. taxas de câmbio) que afetam a 
dinâmica tanto da oferta como da procura;

• Riscos associados à produção agrícola relacio-
nados com o ambiente (e.g. riscos relacionados 
com a saúde animal e vegetal) e as alterações 
climáticas;

• Riscos associados ao quadro financeiro, institu-
cional, jurídico e político (e.g. alterações de legis-
lação).

Os riscos influenciam dire-
tamente as perspetivas de 
rendimento dos agriculto-
res e a sua capacidade de 
se manterem na atividade. 
Podem também ter um 
impacto no planeamento 
a longo prazo e na deci-
são de fazer investimentos 
que reforcem a competitivi-

dade. Uma gestão eficaz dos riscos “na exploração” 
torna-se assim imperativa para manter e melhorar a 
viabilidade de cada exploração agrícola, a compe-
titividade e a resiliência do setor agrícola da UE no 
seu conjunto, assim como o seu contributo para a 
economia das zonas rurais da UE e a vida das suas 
populações.

Uma gestão eficaz dos riscos “na 
exploração” torna-se assim imperativa 
para manter e melhorar a viabilidade 

de cada exploração agrícola, a 
competitividade e a resiliência do setor 
agrícola da UE no seu conjunto, assim 

como o seu contributo para a economia 
das zonas rurais da UE e a vida das suas 

populações.
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Os riscos podem ser abordados através de uma 
vasta gama de instrumentos que podem ser apli-
cados ex ante (por exemplo, através de seguros) ou 
ex post (compensação). Os 
instrumentos de gestão de 
risco podem ser aplicados 
por atores privados e públi-
cos (e também em coo-
peração), dependendo da 
situação de mercado sub-
jacente, e podem ter como 
objetivo reduzir, atenuar ou fazer face aos riscos e 
suas consequências.

Breve historial da regulamentação / legis-
lação

Os fundamentos da PAC permaneceram inaltera-
dos desde o Tratado de Roma e um dos objetivos 
mais referidos (sobretudo, face às recentes dificul-
dades em matéria de preços em diversos setores) 
é o de garantir aos agricultores um nível de vida 
adequado. Embora este objetivo não tenha sofrido 
alterações ao longo das últimas décadas, a forma 
como a PAC o procura alcançar alterou-se signifi-
cativamente.

Nesta matéria, a PAC evo-
luiu de uma verdadeira 
política de gestão do mer-
cado, com apoio garan-
tido a preços relativamente 
elevados, para um sis-
tema que fornece uma “rede de segurança do ren-
dimento”, através de i) sobretudo apoio direto ao 
rendimento desligado da produção, que é conce-
dido aos agricultores independentemente de qual-
quer crise ou da materialização de algum risco 
e ii) uma “rede de segurança do mercado” desti-
nada a corrigir graves desequilíbrios de mercado.1  
O  Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 

1 Os pacotes de solidariedade de 2015 e 2016 foram par-
cialmente adotados ao abrigo das respetivas disposições 

Rural (FEADER) completa o quadro de apoio com 
um conjunto de medidas que ajudam na prevenção 
de riscos ou na adaptação às suas consequências, 

por exemplo, através de 
investimentos que aumen-
tem a resiliência ou através 
de reestruturação.

No contexto deste conjunto 
complementar de instru-
mentos da PAC, o Health 

Check (Exame de Saúde) de 2008 introduziu uma 
“camada de gestão do risco” strictu sensu, sob a 
forma de instrumentos de cobertura de riscos 
mais estruturais e específicos (privados/públicos), 
ou seja, regimes de seguros subsidiados e fundos 
mútuos, nomeadamente os inseridos nos chama-
dos programas operacionais para os setores das 
frutas e hortícolas e do vinho. Os Estados-Membros 
podiam optar igualmente por subsidiar os prémios 
dos seguros, através dos seus “envelopes” de paga-
mentos diretos (até 10%)2.

Na reforma de 2013, estas medidas específicas da 
PAC sobre a gestão de risco foram significativa-
mente alteradas.

Embora os regimes espe-
cíficos para os setores das 
frutas e hortícolas e do 
vinho tenham sido manti-
dos na nova Organização 
Comum de Mercado (OCM), 

foi suprimida a possibilidade de os Estados-Mem-
bros reservarem uma parte dos seus envelopes de 
apoio direto para efeitos de gestão do risco. Em vez 
disso, foi introduzido no FEADER um apoio à gestão 
do risco para o período de 2014-2020, tendo agora 
os Estados-Membros a opção de programar essas 

em matéria de medidas excecionais do Regulamento da 
OCM.

2 Artigo 68 do Regulamento n.º73/2009

… a PAC evoluiu de uma verdadeira 
política de gestão do mercado, com 

apoio garantido a preços relativamente 
elevados, para um sistema que 

fornece uma “rede de segurança do 
rendimento” …

… muitos Estados-Membros lançaram 
os seus próprios mecanismos de apoio 

público à gestão do risco, ao abrigo 
das normas relativas aos auxílios de 

Estado …
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medidas nos seus Progra-
mas de Desenvolvimento 
Rural (PDR).

Além dos regimes de segu-
ros e dos fundos mútuos, 
o conjunto de instrumentos de gestão do risco 
no âmbito do Desenvolvimento Rural inclui o Ins-
trumento de Estabilização do Rendimento (IST – 
Income Stabilisation Tool). Trata-se de uma nova 
componente da PAC que visa compensar os agricul-
tores (organizados num fundo mútuo) que sofrem 
uma grave quebra de rendimento relativamente 
ao rendimento médio individual anual durante um 
período de tempo anterior. Contrariamente aos 
seguros subsidiados / fundos mútuos, a compen-
sação de rendimentos é paga independentemente 
da causa da perda de rendimento.

É importante notar que, 
independentemente dos 
regimes apoiados pela 
PAC, muitos Estados-Mem-
bros lançaram os seus 
próprios mecanismos de 
apoio público à gestão do 
risco, ao abrigo das normas relativas aos auxílios 
de Estado, dando origem, por exemplo, a eficien-
tes regimes nacionais de seguros e fundos mútuos 
(como aqueles que existem em Espanha, França e 
Hungria)

A fim de facilitar a adesão ao conjunto de instru-
mentos de gestão do risco no atual período de 
programação de 2014-2020, a Comissão propôs 
recentemente3 alterar os contornos da legislação 
relativa aos fundos mútuos/IST, dando aos agricul-
tores/Estados-Membros a possibilidade de criarem 
um fundo mútuo/IST específico para determinado 
setor, reduzindo para 30% a 20% o limiar para a 
compensação por perda de rendimento e permi-

3 Como parte do chamado regulamento “Omnibus”, atual-
mente a passar pelo processo de codecisão.

tindo a possibilidade de os 
fundos públicos contribuí-
rem para o capital social 
inicial4.

Desafios futuros

Como foi referido na introdução, os riscos agríco-
las são inerentes à produção agrícola e, por con-
seguinte, é necessário uma abordagem eficiente à 
gestão do risco, em que cada ator assuma a sua 
quota de responsabilidade. A nossa responsabi-
lidade enquanto decisores políticos é criar um 
quadro adequado para ajudar o setor agrícola a 
enfrentar com êxito riscos e crises, aumentando a 
sua resiliência.

A agricultura da UE está agora a sair de uma crise 
de dois anos nos mercados agrícolas, durante a 

qual disponibilizámos basi-
camente todo o conjunto 
de instrumentos disponí-
veis no âmbito da PAC e, 
julgo que será justo dizer, 
com efeitos positivos. No 
entanto, o que estes dois 

últimos anos também vieram demonstrar é que 
temos de reconsiderar a eficácia do conjunto de 
instrumentos disponíveis:

1. Os instrumentos existentes da PAC permitem que 
a UE intervenha de forma satisfatória e suficien-
temente rápida em momentos de crise?

2. Os agricultores devem dispor de medidas mais 
integradas para os ajudar em tempos de crise 
com base numa abordagem de gestão de risco?

3. Os produtores e industriais têm capacidade de 
diversificar os seus mercados ou de encontrar 
novos mercados em períodos de perda de 
mercado?

4 A constituição do capital social inicial dos fundos mútuos 
não pode ser apoiada por fundos públicos.

A fim de facilitar a adesão ao conjunto de 
instrumentos de gestão do risco no atual 
período de programação de 2014-2020, a 
Comissão propôs recentemente alterar os 

contornos da legislação …

A nossa responsabilidade enquanto 
decisores políticos é criar um quadro 

adequado para ajudar o setor agrícola 
a enfrentar com êxito riscos e crises, 

aumentando a sua resiliência.
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O processo em curso de “modernização e 
simplificação da PAC” constitui uma excelente 
oportunidade para abordar estas questões, já que 
beneficia dos contributos de muitas das partes 
interessadas que dão grande importância aos 
instrumentos de gestão do risco na agricultura. 
Por exemplo, a Task Force Mercados Agrícolas (um 
grupo independente de peritos a quem a Comissão 
solicitou um conjunto de recomendações claras 
sobre formas de melhorar o posicionamento do 
agricultor na cadeia de abastecimento alimentar) 
dedicou um capítulo substancial do seu relatório5 a

5 https://ec.europa.eu/agriculture/agri-markets-task-force_pt

este tema. As partes interessadas e os cidadãos de 
toda a UE têm também a possibilidade de partilhar 
as suas experiências e pontos de vista na consulta 
pública em curso, que estará aberta até 2 de Maio, 
na página da Comissão6.

Ao longo do tempo, a PAC tem vindo a evoluir sig-
nificativamente em termos da abordagem ao risco. 
No entanto, este processo ainda não atingiu certa-
mente o seu desfecho e será necessário analisar-
mos construtivamente a melhor forma de prosse-
guir de modo a ajustá-la àquilo que pretendemos.

6 https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_pt

Risk in Agricultural Activity

PHIL HOGAN

EU Commissioner for Agriculture and Rural Development

Introduction

Since its foundation almost 60 years ago, the Common Agricultural Policy (CAP) has undergone several reforms 
which have transformed it from a strongly market regulating policy to one which has successfully integrated 
EU agriculture into global markets. This has increased economic opportunities for exporting farmers, but also 
increased their exposure to production uncertainties and income volatility. 

Thanks to the quality and safety which the CAP guarantees for our agri-food products, Europe is today the 
world’s biggest AGRI-food exporter, with a positive agri-trade balance of almost €20 billion, up from 2.6bn€ 
6 years ago. Just last year, exports went up 6% – this means huge new opportunities for our farmers And 
agribusinesses.

The variety of potential risks facing our farmers is broad, including: 

• Risks linked to agricultural markets in terms of price levels and volatility, inter-linkages with other commodities 
(e.g. oil, gas), financial markets and other macroeconomic factors which influence the dynamics (e.g. exchange 
rates) on both the supply and the demand side; 

• Risks linked to agricultural production related to environmental (e.g. animal and plant health related risks) 
and climate change driven events; 

• Risk linked to the financial, institutional, legal, and policy framework (e.g. changing legislation). 



O risco na atividade agrícola 19

Risks directly influence farmers’ income perspectives and ability to stay in business. They may also have an 
impact on long-term planning and the decision to undertake competitiveness-enhancing investments. The 
effective management of risks “on farm” thus becomes imperative with a view to maintaining and enhancing 
the viability of the individual farm, the competitiveness and resilience of the EU agricultural sector as a whole, 
and its contribution to economy and life in EU rural areas. 

Risks can be addressed through a wide range of instruments which can be applied either ex ante (e.g. via 
insurance) or ex-post (compensation). Risk management instruments can be put in place by both private and 
public actors (and also in cooperation) depending on the underlying market situation and can aim at reducing, 
mitigating or coping with risks and their consequences.

History of regulation/legislation 

The foundations of the CAP have remained unchanged since the Treaty of Rome. One of the most referred to 
objectives – especially against the backdrop of recent proce difficulties in a number of sectors – is the objective 
to ensure a fair standard of living for farmers. Although the objective has not changed over the last decades, 
the way the CAP pursues it has changed significantly.

CAP policy in this respect evolved from a genuine market management policy with a guaranteed support of 
relatively high prices to a system providing an “income safety net” through (i) mainly decoupled direct income 
support which is granted to farmers independent from any crisis or realisation of a risk and (ii) a “market safety-
net” aiming at addressing serious market imbalances.1 The European Agricultural Fund for Rural Development 
(EAFRD) completes the picture offering support for a whole spectrum of measures which help preventing risks 
or adapting to their consequences e.g. via resilience enhancing investments or via restructuring. 

In the context of this complementary set of CAP instruments, the 2008 Health Check introduced a “risk 
management layer” strictu sensu in form of more structural targeted/specific (private/public) risk coverage 
instruments, i.e. subsidised insurance schemes and mutual funds, notably inserted in the so-called operational 
programmes for the fruits, vegetables and wine sector. Member States could also choose to subsidise insurance 
premiums via their direct payment “envelopes” (up to 10%)2.

In the 2013 reform, these targeted CAP measures on risk management changed in important ways. 

Although the specific regimes for the fruit and vegetables and wine sector were maintained under the new 
Common Market Organisation (CMO), the possibility for Member States to reserve a part of their direct support 
envelopes for risk management purposes was removed. Instead, support for risk management was introduced 
in the EAFRD for the period 2014-2020, with Member States having now the choice to programme such measures 
in their Rural Development Programmes (RDPs). 

In addition to the insurance schemes and the mutual funds the “risk management toolkit” under Rural 
Development includes the Income Stabilisation Tool (IST). This is a new feature of the CAP aiming to allow for 
the compensation of farmers – organised in a mutual fund – who experience a severe income drop compared 
to the individual’s average annual income over a preceding time period. Contrary to the subsidised insurances/
mutual fund, the income compensation is paid regardless of the cause of the income loss.

1 The solidarity packages of 2015 and 2016 were partly adopted under the respective exceptional measures provisions of 
the CMO regulation.

2 Article 68 of Regulation 73/2009
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It is important to note that independently from the CAP-supported schemes many Member States, have deployed 
their own publically supported risk management support mechanisms under state aid rules, leading e.g. to well-
functioning national schemes for insurances and mutual funds (such as those in Spain, France, and Hungary)

In order to facilitate the uptake of the risk management toolkit in the current 2014-2020 programming period, 
the Commission has recently proposed3 to change the outline of the mutual fund/IST legislation by providing 
the possibility for farmers/Member States to set up a sector-specific mutual fund/IST, by lowering the income 
loss threshold for compensation from 30% to 20% and by providing the possibility for the public funds to 
contribute to the initial capital stock.4

Future challenges

As referred to in the introduction, agricultural risks are inherent to agricultural production and an efficient 
approach to risk management is therefore required in which each actor assumes their share of the responsibility. 
Our responsibility – as policy makers – is to create an adequate framework to support the farming sector to 
successfully deal with risks and crisis by enhancing its resilience.

EU agriculture is just coming out of two years of crisis in agricultural markets during which we have essentially 
deployed the full toolkit available under the CAP and I think it’s fair to say to a positive effect. However, what 
the last two years have also shown is that we need to reconsider the effectiveness of the toolkit available:

1. Do existing CAP tools allow the EU to intervene sufficiently and quickly enough at time of crisis?

2. Should farmers have greater built-in measures to help them in times of crises on the basis of a risk 
management approach? 

3. Do producers and processors have the ability to diversify their markets or to find new markets in times of 
market loss?

The ongoing process on the “modernisation and the simplification of the CAP” offers an excellent opportunity 
for addressing these issues. It benefits from the input of many stakeholders which place agricultural Risk 
Management tools high on the agenda. For example, the “Agricultural Market Task Force”, an independent group 
of experts, which was asked by the Commission to provide a set of clear recommendations on ways how to 
improve the positioning of the farmer in the food supply chain, dedicated a substantial chapter of their report5 
on the theme. Stakeholders and citizens across the EU have also the possibility to share their experiences and 
views in the ongoing public consultation which is open until 2nd May on the Commission’s webpage6. 

The CAP has over time evolved significantly in terms of how to address risks; however the policy has certainly 
not reached an end-point and we need to constructively see how to take it forward and keep it fit for purpose.

3 As part of the so-called “Omnibus” regulation, currently following the decision process by the co-legislators
4 The constitution of the initial capital stock of the mutual funds cannot be supported by public funds.
5 https://ec.europa.eu/agriculture/agri-markets-task-force_en
6 https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en
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Breve introdução à análise quantitativa do risco

JOÃO NICOLAU

Professor no ISEG, Universidade de Lisboa
Investigador do CEMAPRE – Centro de Matemática Aplicada à Previsão e Decisão Económica 

Introdução

Risco

O risco pode ser entendido como uma exposição 
ao “perigo”, que pode afetar negativamente uma 
organização. O risco surge porque algo é incerto. 
Por exemplo, o valor de 
um investimento na bolsa 
de ações é incerto no 
futuro. Uma família que 
decida converter uma 
hipoteca de taxa fixa em 
variável está sujeita a 
reembolsos variáveis, que 
são incertos no futuro. 
Uma empresa europeia que 
decida transacionar para 
fora da zona Euro está sujeita ao risco cambial. 
Independentemente do contexto, o risco está 
fortemente ligado à incerteza e, portanto, ao acaso 
e às probabilidades. 

Existem variadíssimos riscos que podem afetar 
o normal funcionamento das organizações, mas 
neste artigo iremos centrar-nos apenas no risco 
financeiro. O mais estudado é provavelmente o 
risco de mercado, que é o risco que decorre da alte-
ração da posição financeira ou do portfólio devido 
à alteração do valor das componentes que cons-

tituem esse portfólio, como por exemplo, ações, 
obrigações, preço das matérias-primas, etc. Risco 
de crédito refere-se ao risco a que o credor está 
sujeito devido ao não pagamento do empréstimo e 
dos juros por parte do mutuário. Risco operacional 
é o risco de perdas resultantes de processos inter-

nos inadequados. Risco 
de liquidez é o risco que 
decorre da falta de fundos 
imediatos para prevenir ou 
minimizar uma perda. Con-
vém sublinhar que estes 
riscos, nem sempre bem 
delimitados, não represen-
tam toda a panóplia de ris-
cos financeiros que podem 

ocorrer durante o funcionamento de uma organi-
zação. São todavia os mais conhecidos e os mais 
relevantes.

Breve Resenha Histórica 

A gestão do risco evoluiu consideravelmente nas 
últimas décadas devido à inovação científica na 
área das Finanças e da Matemática, ao crescimento 
dos mercados, ao desenvolvimento das tecnolo-
gias de informação e, como resposta, aos desastres 
financeiros ocorridos num passado recente. Alguns 
destes aspetos são desenvolvidos a seguir.

A gestão do risco evoluiu 
consideravelmente nas últimas 

décadas devido à inovação científica 
na área das Finanças e da Matemática, 

ao crescimento dos mercados, ao 
desenvolvimento das tecnologias de 

informação e, como resposta, aos 
desastres financeiros ocorridos num 

passado recente.



cadernos de análise e prospetiva CULTIVAR  N.º 7  MarÇo 201722

Uma das contribuições fundamentais em Matemá-
tica Financeira com implicações na gestão do risco 
deveu-se à fórmula de Black-Sholes-Merton para 
o apreçamento de opções europeias. Tratava-se 
de um novo método para determinar o valor justo 
de produtos derivados. Outra contribuição funda-
mental foi dada por Harry Markowitz que lançou as 
bases da teoria da seleção de portfólios, com espe-
cial ênfase para a o conceito de fronteira eficiente. 
Com base nesta curva eficiente, o gestor pode deci-
dir qual o risco máximo admissível que a organiza-
ção pode suportar para alcançar o maior retorno 
possível (esperado). Outras contribuições impor-
tantes no âmbito da ges-
tão do risco decorreram de 
modelos como o Capital 
Asset Pricing Model (CAPM) 
e o Arbritage Pricing Theory 
(APT), de conceitos como a 
estrutura temporal da taxa 
de juro e o Sharp Ratio, da 
teoria dos processos estocásticos, com particular 
ênfase para a teoria das martingalas em tempo con-
tínuo e de modelos estatísticos como os modelos 
ARCH, GARCH, etc.

Crises Financeiras no Século XX e XXI

O crescimento dos mercados na segunda metade 
do século XX foi muito acentuado. Para isso con-
tribuíram os desenvolvimentos das tecnologias de 
informação, a desregulamentação financeira na 
década de 80, a abolição do sistema de Bretton 
Woods de taxas de câmbio fixas e os novos produ-
tos financeiros derivados. 

As crises financeiras acompanharam o cresci-
mento dos mercados e enfatizaram a importância 
da gestão do risco. São variadíssimas as grandes 
companhias que entraram em colapso ou em sérias 
dificuldades. São de destacar, por exemplo, na 
década de 90, a queda do Baring Bank1, o colapso 

1 É bem conhecido no meio o impacto que o trader Nick 
Leeson teve no banco, ao apostar simultaneamente 

da Long-Term Capital Management, uma empresa 
gerida por dois prémios Nobel, Myron Scholes e 
Robert Merton, responsáveis pela famosa fórmula 
Black-Sholes, ou a rotura do Equitable Life2.

Na viragem do século, os engenheiros financei-
ros descobriram a magia da titularização. Trata-
-se da emissão de títulos negociáveis que repre-
sentam créditos, e portanto ativos com risco, cuja 
propriedade é transferida para terceiros. A ideia 
não era nova, sendo bem conhecida das compa-
nhias de seguro, mas a titularização era agora feita 
a uma escala formidável, com empréstimos à habi-

tação, obrigações, débitos 
de cartões de crédito, entre 
outros.

Neste período surgiram as 
CDO, collateralized debt 
obligations, produtos finan-
ceiros estruturados que 

agrupam ativos geradores de fluxo de caixa e agre-
gam esse conjunto de ativos em parcelas que 
podem ser vendidas a investidores. Os ativos agru-
pados, como hipotecas, títulos e empréstimos, são 
essencialmente obrigações de dívida que servem 
como garantia para a CDO. As parcelas das CDOs 
variam substancialmente consoante o seu perfil de 
risco. 

As CDOs explodiram em popularidade, tendo o seu 
valor subido de 30 mil milhões de dólares em 2003 
para 225 mil milhões de dólares em 2006. Mas o seu 
valor caiu a pique durante a crise do subprime de 
2007-2009 resultando na falência ou no resgate, por 

numa call e numa put tendo por base, como ativo subja-
cente, o índice Nikkei. A posição poderia ter sido vanta-
josa num cenário de baixa volatilidade, o que não se veri-
ficou na altura.

2 Numa época de altas taxas de juro e inflação nas décadas 
de 70 e 80, a Equitable Life oferecia produtos de pensões 
com opções de taxas garantidas de 7%. Em 1993, as taxas 
de juro desceram consideravelmente abaixo dos 7% e a 
empresa não conseguiu suportar estes custos adicionais 

O crescimento dos mercados na  
segunda metade do século XX foi muito 

acentuado.
As crises financeiras acompanharam o 

crescimento dos mercados e enfatizaram 
a importância da gestão do risco.
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intervenção governamental, de grandes financeiras 
e contribuindo para a escalada da crise financeira 
global durante esse período. São de destacar, por 
exemplo, o colapso da Bear Stearns e do Lehman 
Brothers. 

Este último evento, em particular, levou ao pânico 
mundial. À medida que os mercados caíam e a 
liquidez desaparecia, ficou claro que muitos bancos 
estavam prestes a entrar em colapso. Os governos 
tiveram de resgatá-los, injetando capital ou adqui-
rindo os seus ativos em dificuldades. 

A crise financeira de 2007-2009 levou à recessão e 
às crises das dívidas soberanas. Após a onda de 
resgates bancários, as preocupações com a solvên-
cia dos bancos foram transformadas em preocupa-
ções relativas à capacidade 
dos países de pagarem 
as suas próprias dívidas. 
Outra preocupação centra-
-se nas transações de muita 
alta frequência de compra e 
venda de ativos, realizadas 
por algoritmos sofisticados e complexos. O Flash 
Crash de 6 de maio de 2010 é um exemplo. Neste 
episódio, o Dow Jones perdeu e ganhou cerca de 
1000 pontos em alguns minutos (“computer tra-
ding gone wild”). Claro que estes episódios, mesmo 
momentâneos, podem causar prejuízos considerá-
veis. Por exemplo, a 1 de Agosto de 2012, a Kni-
ght Capital perdeu 460 milhões de dólares, devido 
a erros de negociação. É necessário manter a vigi-
lância em relação aos riscos decorrentes da implan-
tação de novas tecnologias e às suas implicações 
sistémicas.

Análise Quantitativa do Risco

O Papel da Matemática

O risco pode ser quantificável e a matemática é o 
veículo ideal para expressar essa quantificação, já 
que é capaz de determinar de forma exata o grau 
de incerteza que lhe está associado. As probabili-

dades dos vários cenários, em função das condi-
ções de mercado, podem ser mensuradas através 
do cálculo de probabilidades obtidas no âmbito 
de modelos estatísticos e matemáticos. Também é 
claro o papel da matemática no tratamento e ava-
liação de produtos financeiros complexos, como 
por exemplo, os derivados financeiros. Outro exem-
plo é o da estimação da correlação e contágio entre 
ocorrências de default3. Precisamos da estatística 
multivariada e de métodos recentes como as cópu-
las (distribuições multivariadas). Mas a matemática 
e os métodos estatísticos aplicados aos problemas 
de risco não são estáticos. Novas técnicas e meto-
dologias vão aparecendo nas revistas especializa-
das, quer procurando melhorar as que já existem 
quer procurando novas formas de abordar e resol-
ver as questões. 

No decorrer da profunda 
crise financeira de 2007-
2009, e da falha da gene-
ralidade dos modelos de 
previsão e de avaliação de 
produtos complexos e titu-

larizados, foram lançadas críticas em várias dire-
ções, em especial aos quants (quantitative analysts 
ou engenheiros financeiros). Um dos ataques veio 
de um blog sob o título de “Recipe for disaster: 
the formula that killed Wall Street” (Receita para 
o desastre: a fórmula que matou Wall Street), um 
artigo de Felix Salmon. A fórmula em questão era a 
cópula de Gauss, e a sua aplicação ao risco de cré-
dito foi atribuída a David Li, que propôs uma ferra-
menta inspirada no seguro de vida para modelizar 
a correlação de defaults em portfólio de obrigações, 
fornecendo assim um quadro para a avaliação e 
gestão de risco de CDOs. Até o Financial Time sati-
rizou David Li, com o artigo “Of couples and copu-

3 Entende-se por default o não cumprimento de uma cláu-
sula de um contrato de empréstimo por parte do deve-
dor.

O risco pode ser quantificável e a 
matemática é o veículo ideal para 

expressar essa quantificação, já que é 
capaz de determinar de forma exata o 

grau de incerteza que lhe está associado.
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las”4 (por Sam Jones). Paul Embrechts um repu-
tado professor de Matemática no Instituto Federal 
de Tecnologia (ETH), em Zurique, especializado 
em matemática atuarial e análise quantitativa do 
risco, escreveu como res-
posta: “Dear Sir, The article 
“Of couples and copulas”, 
published on 24 April 2009, 
suggests that David Li’s for-
mula is to blame for the cur-
rent financial crisis. For me, 
this is akin to blaming Ein-
stein’s E=mc² formula for the 
destruction wreaked by the atomic bomb. Feeling 
like a risk manager whose protestations of imminent 
danger were ignored, I wish to make clear that many 
well-respected academics have pointed out the lim-
itations of the mathematical tools used in the finance 
industry, including Li’s formula. However, these warn-
ings were either ignored or dismissed with a desul-
tory response: “It’s academic”. We hope that we are 
listened to in the future, rather than being made a 
convenient scapegoat. Yours Faithfully, Professor 
Paul Embrechts Director of RiskLab ETH Zurich”5.

4 “Sobre casais e cópulas” (também chamado “The for-
mula that felled Wall Street” – A fórmula que fez cair Wall 
Street), numa tradução à letra, embora se perca a graça 
da aliteração. O artigo começa por falar do casal formado 
por Johnny Cash e June Carter, e da forma como Cash 
morreu de coração em 2003, muito pouco tempo depois 
de Carter, para depois passar à avaliação de riscos nos 
seguros de vida e, em seguida, ao trabalho de Li. 

5 “Caro Senhor, O artigo ‘Sobre casais e cópulas’, publicado 
a 24 de abril de 2009, sugere que a fórmula de David Li é 
responsável pela atual crise financeira. Para mim, isso é 
o equivalente a dizer que a fórmula de Einstein E=mc² é 
responsável pela destruição provocada pela bomba ató-
mica. Na minha qualidade de gestor de risco, cujos avi-
sos de perigo iminente foram ignorados, gostaria de dei-
xar claro que um grande número de académicos muito 
respeitados têm apontado as limitações das ferramentas 
matemáticas utilizadas no setor financeiro, incluindo a 
fórmula de Li. No entanto, esses avisos foram sistematica-
mente quer ignorados quer rejeitados com uma resposta 
incoerente: “É académico”. Esperamos que de futuro pos-
samos ser ouvidos, em vez de sermos apenas um conve-

Quando se faz “a aplicação da matemática a pro-
blemas financeiros”, aliás como a qualquer outro 
problema, não se deve presumir necessariamente 
que a matemática envolvida seja útil e sensata (ou 

mesmo correta, nalguns 
casos). O problema, na 
maior parte dos casos, são 
as hipóteses que se assu-
mem para construir e apli-
car os modelos. Uma das 
hipóteses mais dúbias que 
se pode colocar na aná-
lise dos fenómenos finan-

ceiros é aquela que assume uma distribuição nor-
mal ou Gaussiana para descrever o comportamento 
probabilístico de variáveis como o valor do portfó-
lio ou do retorno (no ponto seguinte ilustra-se este 
aspeto com o caso do Black Monday). Apesar das 
críticas aos quants, é difícil imaginar a análise do 
risco financeiro sem a componente matemática.

Elementos a considerar na Quantificação do 
Risco

Modelização de Eventos Extremos

Não houve muitas crises financeiras tão graves 
como a Grande Depressão dos anos 30 ou a crise 
financeira de 2007-2009, mas estas crises, embora 
raras, podem ocorrer. Estes fenómenos não podem 
ser modelizados pela estatística clássica que foca 
sobretudo o centro da distribuição e os valores 
médios. Precisamos da teoria dos valores extre-
mos que se preocupa essencialmente com o com-
portamento probabilístico dos valores extremos da 
amostra e, portanto, centra a sua análise nas cau-
das da distribuição. Esta análise é importante em 
todos os fenómenos em que a ocorrência de valo-
res muitos altos e muitos baixos é relevante, como 
por exemplo, ocorrência de cheias, furacões, crises 
financeiras, etc.

niente bode expiatório. Com os melhores cumprimentos, 
Professor Paul Embrechts, Diretor do RiskLab, ETH Zurich”

Quando se faz “a aplicação da 
matemática a problemas financeiros”, 

aliás como a qualquer outro problema, 
não se deve presumir necessariamente 

que a matemática envolvida seja 
útil e sensata (ou mesmo correta, 

nalguns casos).
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A teoria dos valores extre-
mos ganha relevo, porque 
as distribuições dos retor-
nos de ativos financeiros 
são geralmente leptocúr-
ticas, ou de caudas pesa-
das, como é usual designar-
-se na gíria estatística. Isto 
significa que os retornos 
muitos altos e muito bai-
xos ocorrem com maior fre-
quência do que aquela que 
seria de esperar se os retor-
nos seguissem uma distribuição normal. Para séries 
financeiras, é possível observar-se eventos “verda-
deiramente extremos” como, por exemplo, aquele 
que ocorreu na segunda-feira de 19 de outubro de 
1987, conhecido por Black Monday. O choque ocor-
reu em Hong Kong e propagou-se pela Europa e 
EUA. O Dow Jones Industrial Average caiu cerca de 
25% num único dia. Se os retornos seguissem uma 
distribuição normal, a probabilidade de ocorrer um 
evento similar, dados uma média diária de 0,08% 
e um desvio padrão diário 
de cerca de 10%, seria de 
8.79 × 10119. Com 250 dias 
transacionáveis por ano, 
esse acontecimento deve-
ria ocorrer uma vez em 
cada 4.5 × 10115 anos. Este 
número é colossal, tendo 
em conta que a idade do 
universo é cerca de 14 × 109. Serve esta análise para 
enfatizar que a distribuição normal não deve ser uti-
lizada para descrever o comportamento probabilís-
tico dos retornos diários e que a quantificação do 

risco deve passar pela aná-
lise daquilo que pode ocor-
rer na aba esquerda da dis-
tribuição dos retornos.

Contágio

Os eventos extremos não 
ocorrem com muita fre-
quência, mas quando ocor-
rem tendem a manifestar-se 
simultaneamente. Observa-
-se frequentemente uma 
correlação positiva entre 

eventos extremos. Sucede, por vezes, que quando 
algo corre mal, tudo corre mal – é o cenário da 
“tempestade perfeita”. Por exemplo, durante a crise 
de 2007-2009, quando as taxas de empréstimo subi-
ram, o mercado de obrigações caiu fortemente, a 
liquidez desapareceu e a maior parte dos mercados 
caiu abruptamente. Observou-se que a diversifica-
ção dos portfólios não resultou, porque a crise afe-
tou muitos mercados em simultâneo. O risco tem 
uma característica multivariada. Numa organiza-

ção, é necessário integrar 
os vários riscos (como por 
exemplo, o risco de mer-
cado, de crédito, de liqui-
dez) numa certa medida 
agregada de risco, usando 
especificações multiva-
riadas. Emerge daqui, no 
entanto, um problema de 

escala. A calibração de modelos multivariados para 
todos os riscos é quase impossível, o que obriga a 
considerar estratégias para reduzir a dimensão do 
problema.

Precisamos da teoria dos valores 
extremos que se preocupa essencialmente 

com o comportamento probabilístico 
dos valores extremos da amostra e, 
portanto, centra a sua análise nas 

caudas da distribuição. Esta análise é 
importante em todos os fenómenos em 

que a ocorrência de valores muitos altos 
e muitos baixos é relevante, como por 

exemplo, ocorrência de cheias, furacões, 
crises financeiras, etc.

Os eventos extremos não ocorrem 
com muita frequência, mas quando 

ocorrem tendem a manifestar-se 
simultaneamente.

Sucede, por vezes, que quando algo corre 
mal, tudo corre mal – é o cenário da 

“tempestade perfeita”.
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Duas Medidas de Risco de Mercado

Valor em Risco

O Value-at-Risk (VaR) como medida de risco de mercado nasceu da metodologia JP Morgan, no iní-
cio da década de 90. Tornou-se conhecido como RiskMetrics e definiu um padrão para todo o setor. O 
famoso relatório Weatherstone 4.15 pedia um resumo de um dia do risco de mercado do banco para 
ser entregue ao CEO ao final da tarde (daí “4.15”). 

Em 1996, uma alteração importante ao Basileia I6 estabeleceu um modelo padronizado para o risco de 
mercado, mas ao mesmo tempo permitiu que os bancos maiores (mais sofisticados) optassem por um 
modelo interno baseado no VaR (isto é, um modelo desenvolvido internamente).

Para discutir o VaR, podemos começar por formular a questão: “Qual é a perda que a organização pode 
sofrer num certo período de tempo?”. A resposta não é particularmente informativa, pois a perda pode 
significar perder tudo (com probabilidade praticamente nula). Se reformularmos ligeiramente a ques-
tão, obtemos a medida VaR: “Quanto é que podemos perder com probabilidade α > 0 num certo 
período de tempo?”. Impõe-se que seja não nulo mas razoavelmente pequeno, com vista a avaliar os 
eventos que embora raros podem ocorrer e afetar o funcionamento normal da organização. VaR é por-
tanto a perda (mínima) que pode ocorrer num lapso de tempo determinado, com uma certa probabili-
dade α, supondo que o portfólio não é gerido durante o período de análise. Em termos probabilísticos, 
o VaR é o quantil de ordem α da distribuição de ganhos e perdas, afetado do sinal negativo. O quan-
til de ordem α (normalmente inferior ou igual a 0,05) da distribuição de ganhos e perdas é um valor 
negativo. Para que o VaR represente efetivamente uma “perda”, considera-se esse quantil afetado do 
sinal positivo (por exemplo, se esse quantil for -200 mil euros, o VaR será 200 mil euros, que representa 
uma perda). Para concretizar, seja ΔVn+h = Vn+h – Vn a variação do investimento não gerido durante o 
horizonte de risco de h dias. Pode supor-se que Vt é observável no período t = 1,2,…, n mas não em  
n + 1, n + 2,… Os valores que V vier a assumir no período a seguir a dizem respeito ao período 
de investimento e, portanto, Vn+h é desconhecido para h ≥ 1 . Por exemplo, considere-se a com-
pra de 200.000 ações de um título no período ao preço de Pn = 5 euros. O investimento é de 
Vn = 5×200.000 = 1 000 000 euros. Suponha-se que no momento n + h o preço do título passa para 
Pn+h = 5,5. A variação do capital é de ΔVn+h = 1.100.000 – 1.000.000 = 100.000. O retorno é de 0,1 
ou 10%. Claro que no momento não se sabe ainda o retorno que poderá verificar-se no período n + h.

O VaR a 100α% baseado na distribuição marginal de ganhos e perdas é o valor VaR tal que  P (ΔVn+h 
< – VaR) = α. Por seu turno, o VaR a 100α% baseado na distribuição condicional é o valor VaR tal que 
P (ΔVn+h < –VaR | Fn) = α onde Fn representa o conjunto de informação disponível no momento n. O 
VaR (condicional) é uma medida que depende explicitamente de n, h e α e, portanto, pode ser escrita 
como VaRn,n+h,α. A lei de probabilidades relevante é a distribuição condicional deΔVn+h dado Fn i.e., 
f (∙ | Fn). Com efeito, o VaRn,n+h,α é o quantil de ordem α da distribuição de f(∙ | Fn).

6 O Acordo de Capital de Basileia (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards) foi assinado em 
1988 por mais de cem países, tendo por objetivo estabelecer exigências mínimas de capital para os bancos comerciais, de 
modo a evitar riscos de crédito.
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Abordagem Não Paramétrica

Pode-se provar que o VaR, na sua versão não paramétrica, pode ser calculado da seguinte forma (ver 
Nicolau, 2012)

VaRn,n+h,α = –qα
R Vn

onde qα
R  é o quantil empírico de ordem α da série de retornos {Rn+h(h),n = 1,2,…}, sendo Rn+h (h)  

= (Pn+h – Pn)/Pn. Por exemplo, se o investimento inicial é Vn = 1.000 unidades monetárias, e qα
R
 =0.01 = 

–0,02, então o VaR é igual a 20. Significa que poderá ocorrer uma perda de 20 ou mais unidades mone-
tárias no lapso de tempo h.

A abordagem não paramétrica embora tenha a vantagem de ser simples, sofre dos seguintes proble-
mas:

Embora a distribuição não esteja especificada (por isso mesmo é que o procedimento se designa por 
não paramétrico) assume-se (incorretamente) que a distribuição relevante para obter o VaR é a distri-
buição marginal de Rn+h (h) e não a distribuição condicional. Mas o VaR está associado a uma previsão 
dos retornos dada (obviamente) a informação disponível Fn  e, por isso, é a distribuição condicional 
que nos interessa. Assim, mesmo que no período n se registe, por exemplo, alta volatilidade e perdas 
acentuadas, essa informação é negligenciada para obter o VaR.

Quando é muito baixo por exemplo α = 0,01 ou inferior o estimador qα
R
  é muito impreciso. Pode-se 

provar que a variância assimptótica de qα
R  é muito alta nesses casos.

Até onde coligir os dados? Considerar todo o passado disponível? Ou só o passado recente? Esta ques-
tão é mais relevante neste procedimento do que em outros, pois a metodologia exposta atribui o 
mesmo peso a todas as observações. Normalmente, considera-se o passado recente pois dados muito 
antigos podem não refletir a dinâmica do processo no presente e no futuro imediato (será relevante 
atribuir importância ao crash de 1929-1931 para obter o VaR num futuro próximo?). Por outro lado, tam-
bém não convém definir janelas de observações muito curtas pois a eficiência do estimador do quan-
til de ordem α pode ser severamente afetada, sobretudo quando α é muito baixo. Vários estudos indi-
cam como razoável considerar-se os últimos dois ou três anos de observações.
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Abordagem Paramétrica (baseada em modelos GARCH)

Pode-se provar que o VaR, na sua versão paramétrica, baseado em modelo do tipo GARCH, pode ser 
calculado da seguinte forma (ver Nicolau, 2012)

  
 VaRn,n+h,α = – [E(Rn+h(h)|Fn) + qα

Z √Var(Rn+h(h)|Fn)]Vn (1)

onde qα
Z  é o quantil de ordem α da distribuição da variável estandardizada

  Rn+h(h) – E(Rn+h(h)|Fn)
 Zn+h =   
  √Var(Rn+h(h)|Fn)

e E(Rn+h(h)|Fn) e Var(Rn+h(h)|Fn) são, respetivamente, a média e a variância da distribuição de Rn+h(h) 
dado Fn. Esta fórmula do VaR é muito geral e inclui variadíssimos casos de interesse. Por exemplo, no 
caso mais simples do modelo Gaussiano com momentos condicionais constantes,

Rt = μ + σεt,  εt~N(0,1)

resulta, por exemplo, no caso h = 1,E(Rn+1(1)|Fn) = E(Rn+1|Fn) = μ e Var(Rn+1|Fn) = σ2, obtendo-
-se para α = 0,05

VaRn,n+1,α = (–μ + 1,64σ)Vn.

Para exemplificar, imagine-se um investimento de 100  000 dólares a um dia no índice S&P500. Esti-
mou-se o modelo Rt = μ + σεt considerando dados diários no período 3/1/2000 a 21/10/2016 tendo-
-se obtido R̂  t = 8.9×10-5 + 0,0125εt. Tem-se, assim, VaR = (–8,9×10-5 + 1,64×0,0125)×100.000 
= 2041,1. Supondo agora a hipótese mais realista, εt~t(v), com v = 3, tem-se VaR = (–8,9×10-5 + 
2,353×0,0125)×100000=2903,6, e este valor é substancialmente mais alto. A distribuição T-Student 
é mais realista, pois reflete a possibilidade de ocorrerem valores extremos, que é uma característica de 
dados temporais financeiros.

O modelo desenvolvido pela JP Morgan é também um caso particular de (1). Tem-se E(Rn+h(h)|Fn) = 
0 e Var(Rn+h(h)|Fn) = hσn

2  onde σn
2  = (1 – ω)Rn

2 + ωσn
2 
-1. Estipulando uma distribuição normal para 

Zn+h (o que não é pacífico), resulta que o VaR, com α = 0,05, éVaRn,n+h,α =1,64√hσnVn. 

Há outras abordagens, como por exemplo, a da teoria dos valores extremos (ver Nicolau, 2012).

Avaliação do VaR (Backtesting)

A qualidade da estimativa proposta para o VaR pode ser avaliada. Esta avaliação é importante por várias 
razões. As empresas (sobretudo bancos) que usam o VaR são pressionadas interna e externamente (por 
diretores, auditores, reguladores, investidores) para produzirem VaR precisos. Um VaR preciso é funda-
mental na gestão e controle do risco e na alocação de capital. Por essa razão é essencial que a empresa 
teste regularmente as suas medidas de risco, na linha das recomendações adotadas em acordos inter-
nacionais. Por outro lado, embora a definição de VaR seja muito precisa e objetiva, existem diferentes 
métodos de estimação do VaR, que produzem diferentes estimativas (algumas bastante díspares); por 
isso, é importante identificar a melhor abordagem para o problema concreto em análise.
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A avaliação da qualidade do VaR pode ser feita de várias formas. Uma possibilidade é a seguinte. Seja 
VaRt–1,t,α uma estimativa para o VaR a α100% para o período baseado na informação t – 1. Sendo este 
VaR construído no período t – 1 não se sabe, antecipadamente, se no período t se tem ou não ΔVt< 
–VaRt–1,t,α. Intuitivamente, é natural esperar que esta desigualdade com t a variar, ocorra α100% das 
vezes. Considere-se o evento aleatório, 

   –VaRt-1,t,α
 It = { 1, ΔVt < –VaRt-1,t,α ou Rt =  

  0, no caso contrário   Vt-1

Diz-se que a previsão do VaR produz uma cobertura marginal correta se

E(It) = α.

Se esta condição se verifica então em α100% dos casos deverá observar-se ΔVt < –VaRt-1,t,α. É exata-
mente este raciocínio que se estabelece a priori quando se procura definir o VaR a α100%. Interessa 
depois saber, na prática, se essa desigualdade se verifica efetivamente em α100% das vezes. Esta condi-
ção é, naturalmente, necessária mas não suficiente para identificar uma medida VaR como apropriada. 
Suponha-se, como habitualmente nas séries financeiras, que se tem o fenómeno de volatility clustering. 
Momentos de alta (baixa) volatilidade são seguidos por momentos de alta (baixa) volatilidade. Nestas 
circunstâncias, o VaR deve ser alto nos momentos de alta volatilidade e baixo nos momentos de baixa 
volatilidade. Se o VaR não reflete o fenómeno de volatility clustering (nem em termos gerais as pro-
priedades da distribuição condicional) então o VaR tenderá a falhar como medida de risco em perío-
dos consecutivos. Um VaR assim definido traz a seguinte implicação sobre a sucessão {It}: em momen-
tos de alta volatilidade os 1′s tendem a repetir-se, pois tenderá a observar-se em períodos seguidos e 
ΔVt < –VaRt–1,t,α, em momentos de baixa volatilidade, uma repetição de zeros. Ou seja a sucessão {It} 
tenderá a apresentar dependência temporal (será autocorrelacionada). Mesmo neste caso, de auto-
correlação de It, poderá ter-se E(It) = α. Por esta razão a cobertura marginal embora necessária não é 
suficiente para identificar o VaR como uma medida precisa. Diz-se que a previsão do VaR produz uma 
cobertura condicional correta se

E(It|Ft–1) = α

Pode provar-se que a condição E(It|Ft-1) = α implica ausência de autocorrelação da sucessão {It}. 
Poderá ver-se em Nicolau (2012) como a cobertura condicional pode, na prática, ser testada.

Crítica ao VaR e Expected ShortFall

O VaR é portanto a perda (mínima) que pode ocorrer num lapso de tempo determinado com uma 
certa probabilidade. Por exemplo, se o VaR a 5% é igual a 1  milhão de euros, então pode-se perder 
pelo menos 1 milhão de euros com uma probabilidade de 0,05. A perda poderá, no entanto, ser muito 
superior. O VaR ignora esta possibilidade. O Expected Shortfall (ES) procura indagar o valor médio da 
perda quando o VaR é ultrapassado. Para concretizar, seja Ln+h = –ΔVn+h o valor da perda. Tem-se 

    1 1

ESn,n+h,α = E(L|L > VaRn,n+h,α) =  ∫  VaRn,n+h,u du.
  1 – α  α
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Para exemplificar suponha-se que é tal que tem distribuição T-Student com graus de liberdade. Pode-
-se provar

 gv (tv-1(α)) v + (tv-1(α))2

ESn,n+h,α = μ + σ  
   1 – α    v – 1

onde tv-1(α) representa o quantil de ordem α da distribuição T-Student e gv a função densidade de pro-
babilidade da mesma distribuição. 

Outra crítica que normalmente se faz ao VaR é não ser subaditivo como se explica a seguir. Seja ρ(X) 
uma medida de risco do ativo X. Uma medida de risco tem boas propriedades, mais formalmente, é 
coerente, se satisfaz os axiomas de monotonia, de invariância sob translações, de homogeneidade e 
subaditividade (ver Artzner et al., 1999). O VaR satisfaz todos os axiomas com exceção do último, i.e., 
não satisfaz

ρ(X + Y) ≤ ρ(X) + ρ (Y)

Este axioma reflete a ideia de que o risco pode ser reduzido quando os ativos são agregados, por exem-
plo, num portfólio. A falha deste axioma tem implicações no capital exigido pelo regulador. Se o regu-
lador permitir que a instituição use uma medida de risco não subaditiva, a instituição pode reduzir o 
capital exigido pelo regulador, se separar as várias componentes de risco (por exemplo, poderia suce-
der ρ(X + Y) = 100 e ρ(Y) = 90).

O ES é uma medida de risco atrativa, pois não só avalia as perdas que podem ocorrer sobre toda a 
aba da distribuição, como também é uma medida de risco coerente, i.e. satisfaz todos os axiomas que 
o VaR satisfaz e ainda o axioma da subaditividade. Devido às deficiências do VaR, o Comité de Basi-
leia para a Supervisão Bancária está a estudar a possibilidade de implementação do ES como instru-
mento regulatório. 

Apesar dos pontos fortes do ES, há também desvantagens. Cont et al. (2010) mostram que existe um 
conflito teórico fundamental entre subaditividade e robustez dos procedimentos de medição de risco 
para medidas espectrais de risco (que são medidas de risco coerentes e populares que generalizam ES). 
Conclui-se que ES não tem robustez em relação a pequenas mudanças no conjunto de dados usado 
para estimar a distribuição de perdas, e também que o método de estimação tem um grande impacto 
nas propriedades de sensibilidade da ES. Além disso, argumenta-se que o backtesting ES é oneroso 
(ou mesmo impossível) porque ES não é elicitable: de acordo com Gneiting (2011), os funcionais para 
os quais são possíveis previsões pontuais com significado e comparações de desempenho de previsão 
são chamados elicitable. Um exemplo importante de funcionais com esta propriedade são os quantis. 
Portanto, o VaR é elicitable. Esta análise suscita uma questão legítima: existe alguma medida de risco 
coerente que seja também um funcional elicitable? A resposta é positiva e traduz-se no conceito de 
expectiles, introduzidos, em contexto diferente, por Newey e Powell (1987). A discussão dos expectiles no 
contexto da análise do risco pode ser vista, por exemplo, em McNeil et al. (2015) ou Roccioletti (2015).
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Conclusão

O risco é parte intrínseca das organizações indi-
viduais e coletivas. As organizações precisam de 
assumir riscos para crescerem. Todavia, é necessá-
rio gerir adequadamente o risco para minimizar as 
suas ameaças e maximizar o seu potencial.

A crise do subprime e das dívidas soberanas mos-
traram as debilidades da maioria das ferramentas 
matemáticas quando expostas a eventos extremos. 
Os vários documentos emanados do Comité de 
Basileia têm sublinhado a análise sobre as medi-
das mais adequadas de avaliação do risco. Em par-
ticular, os últimos documentos suscitaram a rele-
vância do Expected Shortfall como uma medida 
superior de risco, quando comparado com o VaR, 
sobretudo devido ao problema de agregação do 
risco e à estimação da perda que pode ocorrer em 
distribuições de cauda pesada. O backtesting per-

manece uma questão essencial e a elicitability é um 
novo tema que vai merecer muita atenção por parte 
dos investigadores.
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Os deuses vivem com 
futuro certo, os homens 
com futuro incerto. E o 
comportamento humano 
individual, e também cole-
tivo, é diretamente afetado 
por isso: temos simulta-
neamente de nos adaptar 
ao risco e de o considerar 
como uma oportunidade 
individual. Criamos assim 
sistemas económicos, chamados seguros, para 
mutualizar certos riscos, como o incêndio das nos-
sas casas ou os acidentes de automóvel. Da mesma 
forma, organizamos os mercados financeiros de tal 
modo que o risco do empresário possa ser parti-
lhado com os investidores.

A gestão do risco, sob todas as suas formas, reduz o 
impacto económico de acontecimentos aleatórios 
adversos, permitindo assim lançar novos empreen-
dimentos e, por consequência, investir com acres-
cida visibilidade do futuro. E o investimento, por 
sua vez, induz a competitividade e a inovação, fon-
tes de desenvolvimento económico.

Este artigo começa por analisar o lugar que os mer-
cados de risco ocupam e a necessidade de “com-

pletude” destes mercados. 
Em seguida, aborda o risco 
como oportunidade estra-
tégica num mundo com-
petitivo, para depois tecer 
algumas conclusões sobre 
o papel das políticas públi-
cas, em particular no domí-
nio agrícola.

1. A gestão do risco pelos mercados

1.1. Risco e incerteza

Em economia, o risco começa por ser considerado 
como uma ameaça, porque um resultado positivo 
pode, com uma certa probabilidade, transformar-
-se em fracasso. Nesta matéria, devemos recordar a 
distinção estabelecida por Frank Knight1 entre risco 
e incerteza: o risco seria probabilizável, enquanto a 
incerteza não. As probabilidades podem ser obje-
tivas, como acontece no caso dos seguros de vida 
ou automóvel, mas podem também ser subjeti-

1  Frank Hyneman Knight (1885-1972) foi um economista e 
professor norte-americano e um dos fundadores da cha-
mada Escola de Chicago. Em 1921, publicou um livro cha-
mado Risk, Uncertainty and Profit, onde estabelece a dis-
tinção referida.

A gestão do risco, sob todas as suas 
formas, reduz o impacto económico de 

acontecimentos aleatórios adversos, 
permitindo assim lançar novos 

empreendimentos e, por consequência, 
investir com acrescida visibilidade do 
futuro. E o investimento, por sua vez, 
induz a competitividade e a inovação, 
fontes de desenvolvimento económico.
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vas, como acontece em projetos de investimento. 
A incerteza incidiria sobretudo no impacto das tec-
nologias (por exemplo, Organismos Geneticamente 
Modificados, nanotecnologias) ou nas alterações 
climáticas. Sendo um velho tema de debate entre 
os economistas a pertinência da distinção, esta 
pode ter contudo um impacto prático no prémio 
de risco a pagar para transferir o risco para um ter-
ceiro. Com probabilidades fiáveis de perdas men-
suráveis, a avaliação do prémio é rápida e indis-
cutível entre vendedor e 
comprador do risco. Com 
probabilidades subjetivas, 
logo mais pessoais, e níveis 
de perdas desconhecidos e 
potencialmente elevados, 
a avaliação do prémio é 
difícil e, por consequência, sujeita a aumento por 
parte do comprador do risco. Neste caso, a disposi-
ção para pagar um prémio de seguro ou de um con-
trato de titularização do risco não se ajusta à pro-
posta do segurador ou do financiador e o mercado 
de risco falha.

1.2. O mercado de seguros e o mercado finan-
ceiro

Os seguros baseiam-se na lei dos grandes núme-
ros, aplicando-se assim aos chamados riscos inde-
pendentes: a probabilidade de ocorrência de um 
sinistro num segurado é independente da proba-
bilidade de ocorrência do mesmo sinistro noutro 
segurado.

O contrato de seguro per-
mite a um agente econó-
mico “vender” o seu risco 
a um segurador, contra o 
pagamento de um prémio 
comercial. Este inclui um 
prémio puro atuarial relacionado com a probabili-
dade de ocorrência de acontecimentos adversos e 
com o valor das perdas induzidas. Se puderem dar-
-se casos extremos de perdas com probabilidades 
muito baixas, o segurador pode limitar contratual-

mente o valor da indemnização ou arranjar um res-
segurador que assuma, mediante remuneração, a 
totalidade ou parte dessas perdas extremas. Uma 
taxa relativa a encargos é então aplicada ao prémio 
puro para cobrir todas as despesas do segurador 
(custos de produção, custos comerciais e ainda os 
custos de avaliação das perdas).

Naturalmente, o mercado de seguros funciona se 
a disposição de um agente avesso ao risco para 

pagar um prémio de seguro 
corresponder ao valor 
comercial desse prémio. 
Há dois problemas clássi-
cos que afetam o bom fun-
cionamento do mercado 
de seguros: o risco moral 

(de desresponsabilização) e a seleção adversa. O 
risco moral é aproximadamente equivalente a uma 
fraude, ou seja, o segurado deixa de tomar medi-
das de prevenção (por exemplo, contra acidentes, 
roubo ou perda de rendimento agrícola). O modelo 
tarifário do segurador deixa de funcionar, porque 
as indemnizações aumentam em relação a um 
valor da contribuição previamente fixado. A sele-
ção adversa corresponde a uma perda de mutuali-
zação: o prémio calculado corresponde a um risco 
médio; se os agentes económicos de “baixo risco” 
não se segurarem, apenas os de mais “alto risco” 
o farão, o que desequilibra o modelo tarifário. Em 
ambos os casos, o segurador aumenta os seus pré-
mios, o que rapidamente conduz à quebra de con-
trato. Existem, contudo, algumas “soluções” para 

restringir a extensão destes 
problemas, como a prática 
de franquias de bonifica-
ções ou ainda de seguros 
indexados.

Um terceiro problema que pode afetar o mercado 
de seguros é a incerteza. Como segurar riscos cli-
máticos em tempos de alterações climáticas? Os 
modelos atuariais vêem-se em dificuldades. Como 
segurar o erro médico, quando as compensações 

Há dois problemas clássicos que 
afetam o bom funcionamento do 

mercado de seguros: o risco moral 
(de desresponsabilização) e a seleção 

adversa.

Um terceiro problema que pode afetar o 
mercado de seguros é a incerteza. Como 
segurar riscos climáticos em tempos de 

alterações climáticas?
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dadas pelos tribunais são imprevisíveis (e estão 
em franca ascensão), como segurar um utilizador 
de componentes nanotecnológicas, quando ainda 
não foi determinado o impacto destas na saúde 
humana?

O mercado financeiro desenvolveu instrumentos de 
gestão do risco dito sistémico, ou seja, aquele que 
afeta simultaneamente todos os agentes expostos. 
As taxas de juros, as taxas de câmbio, os preços das 
matérias-primas agrícolas 
ou da energia provocam ris-
cos sistémicos, tanto mais 
elevados quanto a volati-
lidade do seu comporta-
mento ao longo do tempo. 
Alguns riscos naturais tam-
bém têm uma forte com-
ponente sistémica, como 
as secas e as inundações 
de grande escala ou ainda 
os tremores de terra.

Os dois principais métodos que constituem o prin-
cípio ativo dos instrumentos financeiros são a 
diversificação e a transferência (venda) do risco. A 
diversificação do risco com base na teoria do port-
fólio é “gratuita”, excluindo os custos de transação, 
enquanto a transferência do risco com base em 
opções financeiras é onerosa.

Como exemplo de diversificação, poderemos referir 
uma empresa que abrange vários domínios de ativi-
dade, tendo em cada domínio uma diversidade de 
produtos bem distribuídos ao longo do seu ciclo 
de vida “clássico” (lançamento, crescimento, matu-
ridade e declínio). Para um investidor, existem fun-
dos indexados que permitem investir num cabaz 
de ativos financeiros diversificado por atividade ou 
zona económica mundial. Finalmente, poderemos 
também mencionar a diversificação em matéria 
de datas de comercialização de produtos sazonais 
armazenáveis, como os cereais ou as oleaginosas. 
Esta diversificação “comercial” é amplamente prati-

cada na agricultura. Em contrapartida, os contratos 
de swaps que permitem a troca de um preço variá-
vel por um preço fixo durante um período longo, 
muitas vezes plurianual, são mais utilizados no 
domínio da energia (petróleo e gás) e dos metais 
industriais.

A transferência do risco financeiro foi modelizada, 
e sobretudo instrumentalizada, na década de 1970. 
Existem abordagens matemáticas muito anterio-

res, mas que tiveram pouco 
impacto na prática dos 
mercados financeiros. As 
opções estão agora muito 
desenvolvidas nos merca-
dos, quer sejam puramente 
financeiros ou de matérias-
-primas, incluindo agríco-
las. Estas são negociadas 
nos mercados de futuros e, 
cada vez mais, por ajuste 

direto no mercado de balcão (ou OTC, na sigla 
inglesa para Over-the-Counter). No mercado OTC, 
as opções desenvolvem-se segundo modalidades 
cada vez mais complexas, de forma a responder 
precisamente à procura de compradores que que-
rem cobrir riscos específicos através de um prémio 
previamente fixado.

O mercado de balcão não dispõe, todavia, de um 
sistema de garantia da execução dos contratos 
equivalente ao dos mercados de futuros, podendo 
assim criar um risco de incumprimento sistémico 
por efeito de dominó. Se um agente do mercado 
entra em incumprimento, não podendo assim satis-
fazer as suas obrigações contratuais, pode arrastar 
muitas empresas na sua queda. No seguimento da 
crise financeira de 2008, a regulamentação deste 
mercado foi solicitada pelo G20, na sua cimeira de 
Pittsburgh, em 2009. Nos Estados Unidos, a Lei Dod-
d-Frank foi assinada em 2010 com o mesmo obje-
tivo pelo então Presidente Obama, embora tenha 
sido parcialmente posta em causa em janeiro de 
2017 pelo atual Presidente Trump. A União Europeia 

As taxas de juros, as taxas de câmbio, os 
preços das matérias-primas agrícolas ou 
da energia provocam riscos sistémicos, 

tanto mais elevados quanto a volatilidade 
do seu comportamento ao longo do 

tempo. Alguns riscos naturais também 
têm uma forte componente sistémica, 

como as secas e as inundações de grande 
escala …
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também se comprometeu 
a produzir regulamenta-
ção financeira apropriada, 
tendo começado por publi-
car o Regulamento EMIR2 
(nº 648/2012), relativo à 
transparência das transa-
ções realizadas no mer-
cado de balcão (obrigação 
de registo em plataformas 
centralizadas e de depósito 
de garantias financeiras 
para a execução de contratos-tipo). À semelhança 
do que acontece nos Estados Unidos, este regu-
lamento deverá também permitir obter relatórios 
semanais sobre as posições detidas por segmen-
tos de agentes de mercado. Além disso, em 2014, 
a velha diretiva europeia 
MiFID3 foi renovada para a 
MiFID2, centrando-se agora 
no controlo de posições 
dominantes no mercado, 
com particular atenção ao 
comportamento dos investidores e especulado-
res e à negociação automatizada de alta frequên-
cia. Existe ainda legislação complementar, os cha-
mados MAR e MAD4, que se centra no controlo da 
fraude e da manipulação de mercado.

Em última análise, os mer-
cados financeiros são 
essenciais à economia por-
que permitem a gestão do 
chamado risco sistémico 
exógeno, mas são também 
suscetíveis de criar um risco sistémico endógeno. 

2 EMIR: European Market Infrastructure Regulation (Regula-
mento relativo à Infraestrutura do Mercado Europeu)

3 MiFID: Markets in Financial Instruments Directive (Diretiva 
dos Mercados de Instrumentos Financeiros – DMIF)

4 O Regulamento (UE) n.º 596/2014 (MAR – Market Abuse 
Regulation – Regulamento sobre abusos de mercado) e a 
Diretiva MAD (Market Abuse Directive – Diretiva sobre abu-
sos de mercado)

Assim, exigem vigilância 
não só por parte das auto-
ridades nacionais, mas 
também, e sobretudo, a 
nível internacional, o que é 
muito mais difícil de pôr em 
prática.

2. A gestão do risco 
como oportunidade

O risco pode também ser 
considerado como uma oportunidade em situa-
ções de investimento, ou seja, de aposta no futuro. 
O investimento é, efetivamente, fundamental, 
mesmo com futuro incerto, já que permite a criação 
de novos valores para os consumidores e/ou uma 

redução dos custos de pro-
dução, logo um aumento 
do poder de compra des-
ses mesmos consumido-
res. Uma empresa que não 
invista rapidamente desa-

parecerá, tendo em conta que as suas concorren-
tes o farão.

Por consequência, a assunção de riscos é essen-
cial e as empresas que melhor gerirem os seus 
riscos terão vantagem sobre as suas concorren-

tes. A estratégia empresa-
rial recuperou assim a teo-
ria financeira das opções 
para mostrar que o valor de 
um investimento tem duas 
componentes. A primeira, 

tradicional em economia, é, naturalmente, a atua-
lização dos benefícios futuros do investimento des-
contando o seu custo inicial (geralmente designada 
por valor presente líquido – VPL – de um investi-
mento). Esta primeira componente é amplamente 
utilizada na teoria clássica de opções de inves-
timento. A segunda componente é o chamado 
valor de “flexibilidade”. Vamos apresentar a natu-
reza desse valor, primeiro, por analogia com a teo-

… os mercados financeiros são essenciais 
à economia porque permitem a gestão 
do chamado risco sistémico exógeno, 
mas são também suscetíveis de criar 
um risco sistémico endógeno. Assim, 

exigem vigilância não só por parte das 
autoridades nacionais, mas também, e 

sobretudo, a nível internacional,  
o que é muito mais difícil de pôr 

em prática.

O risco pode também ser considerado 
como uma oportunidade em situações 

de investimento, ou seja, de aposta 
no futuro. 

… a assunção de riscos é essencial e as 
empresas que melhor gerirem os seus 
riscos terão vantagem sobre as suas 

concorrentes.
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ria das opções financeiras e, em seguida, ilustran-
do-o com exemplos.

O prémio de uma opção financeira é a soma de um 
valor intrínseco e de um valor “tempo”. Uma opção 
de venda (put) é um contrato que permite a venda 
a um preço de exercício acordado, mas sem a obri-
gação de o fazer. Se o preço de mercado cai e fica 
abaixo do preço de exercício, o valor intrínseco 
desta opção é a diferença entre o preço de exer-
cício e o preço de mercado. O direito de vender a 
160 €/tonelada bens que valem 140 €/t no mercado 
tem um valor intrínseco de 20 €/t. Inversamente, se 
o mercado sobe e fica acima do preço de exercício, 
o valor intrínseco desta opção de venda é zero. O 
direito de vender a 160 €/t bens que valem 175 €/t 
no mercado não tem valor 
intrínseco. Porém, se hou-
ver volatilidade do preço 
de mercado, pode acon-
tecer que o preço de mer-
cado caia abaixo do preço 
de exercício e, portanto, 
que a opção ganhe valor 
intrínseco. A probabilidade 
de criação de valor intrín-
seco antes do vencimento 
do contrato de opção dá um valor “tempo” à opção. 
Mesmo se o valor intrínseco for zero, o prémio da 
opção não é devido ao valor tempo. Além disso, 
quanto mais o preço de mercado se aproxima do 
preço de exercício, mais o valor tempo aumenta, 
porque a probabilidade de criação de valor intrín-
seco aumenta (e vice-versa).

Há muitas semelhanças entre a opção real estra-
tégica e opção de compra financeira. O preço de 
mercado corresponde ao valor presente líquido, 
o preço de exercício ao valor do investimento, a 
volatilidade de preços à volatilidade dos fluxos de 
caixa do investimento. O mais importante, porém, 
nas opções reais é a implicação sobre a gestão do 
investimento. Para criar o valor de “flexibilidade” 
para além do valor presente líquido clássico, é pre-

ciso procurar quer uma gestão do tempo, se for pos-
sível escolher as datas da decisão ou escaloná-las 
de acordo com a informação económica disponível, 
quer uma capacidade de resposta a novas informa-
ções, alterando a organização de um projeto.

Trigeorgis (1996)5, na introdução ao seu livro, mos-
tra como a conceção de um projeto de extração e 
refinação de petróleo permite criar diversos valo-
res de flexibilidade, através de uma opção de adia-
mento do investimento, uma opção de abandono 
do projeto, uma opção de redução ou expansão do 
projeto, ou de uma opção relativa à seleção dos 
produtos acabados. O autor descreve também as 
opções combinadas, opções sobre as opções, que 
são úteis para a análise de projetos de investiga-

ção e desenvolvimento 
(I&D). Assim, uma primeira 
fase da investigação pode 
permitir desenvolver novos 
produtos, mas também 
pode não conseguir fazê-lo. 
Os resultados obtidos em 
caso de fracasso podem, 
no entanto, ser utilizados 
para uma segunda fase de 
investigação para desenvol-

ver uma outra linha de novos produtos. Sem a pri-
meira fase da investigação, seria impossível alcan-
çar os resultados da segunda fase. A análise do 
projeto de investimento inicial de I&D deve ter em 
conta não só o efeito de criação pretendido no final 
da primeira fase, mas também a oportunidade de 
longo prazo de crescimento e criação de valor.

3. O papel das políticas públicas

As sociedades humanas têm de organizar a gestão 
do risco através de instrumentos privados, merca-
dos financeiros e mercados de seguros. As políticas 

5 Lenos Trigeorgis, Real Options: Managerial Flexibility and 
Strategy in Resource Allocation, MIT Press, Cambridge, 
Mass., EUA, 1996

As políticas públicas devem pois garantir 
que os mercados de gestão de risco 

estão completos e, se necessário, intervir 
para facilitar o desenvolvimento de 

instrumentos para os quais exista uma 
falha de mercado. É sabido que as 

situações extremas de mercado estão 
assim sujeitas a intervenções públicas em 

todos os países do mundo.
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públicas devem pois garantir que os mercados de 
gestão de risco estão completos e, se necessário, 
intervir para facilitar o desenvolvimento de instru-
mentos para os quais exista uma falha de mercado. 
É sabido que as situações extremas de mercado 
estão assim sujeitas a inter-
venções públicas em todos 
os países do mundo. As 
intervenções são frequen-
temente ex post, ou seja, o 
Estado intervém para aju-
dar financeiramente indi-
víduos ou empresas que sofreram danos durante 
uma catástrofe natural ou económica. Podem tam-
bém ser ex ante, quando riscos de natureza catas-
trófica são antecipados e integrados no funciona-
mento de instrumentos privados. Exemplo disso 
são as ajudas a medidas de prevenção e a prémios 
de seguros, ou ainda os resseguros públicos.

Os economistas reconhecem a utilidade das medi-
das de política pública em matéria de gestão de 
riscos em caso de falhas de mercado, incluindo, 
naturalmente, as relativas à gestão de situações 
catastróficas. No entanto, preferem medidas ex 
ante, uma vez que estas tendem a responsabilizar 
os agentes económicos, aproximando a perceção 
do risco da realidade, atra-
vés do desenvolvimento de 
indicadores quantitativos 
de risco. Pelo contrário, as 
medidas ex post induzem 
geralmente efeitos de crow-
ding out (deslocamento): a 
intervenção pública ex post 
esperada pelos agentes privados suprime a von-
tade de utilizar instrumentos privados que têm um 
custo de aquisição. Porquê fazer um seguro, se já se 
espera que haja auxílios públicos em caso de desas-
tre climático?

No caso dos mercados agrícolas, a intervenção 
pública é importante, dado que a escassez de ali-
mentos já provocou muitas revoluções populares 

ao longo da história. Além disso, a passagem de 
uma sociedade agrícola para uma sociedade indus-
trial, primeiro, e para uma sociedade de serviços, 
depois, tem historicamente fomentado o êxodo 
rural, assim como profundas alterações nas explo-

rações agrícolas. As tecno-
logias de produção vegetal 
e animal acabaram por pro-
vocar a especialização das 
explorações, com perda do 
primeiro instrumento de 
gestão do risco agrícola: a 

diversificação da produção. A intervenção pública 
mais clássica centra-se no apoio aos preços no 
mercado interno, com algum protecionismo criado 
através da imposição de direitos sobre as importa-
ções. As quotas de produção são também instru-
mentos amplamente utilizados. Trata-se de medi-
das de proteção do setor agrícola que permitem 
aumentar o rendimento dos agricultores e, assim, 
evitar o seu rápido desaparecimento face à concor-
rência internacional.

Durante trinta anos (1962-1992), a Política Agrí-
cola Comum (PAC) desenvolveu estas ferramen-
tas com algum sucesso, no que se refere aos obje-
tivos de modernização da agricultura europeia. 

Em 1992, face às conse-
quências negativas desta 
política (criação de exce-
dentes, fomento da volati-
lidade dos mercados mun-
diais devido aos subsídios 
às exportações, desestabi-
lização da agricultura nos 

países em desenvolvimento), a chamada “reforma 
MacSharry”6 orientou a PAC para a abertura dos 
mercados europeus à concorrência internacional. 
Esta segunda fase da PAC terminará, depois de vinte 
e cinco anos de desregulamentação do mercado, 

6 Raymond MacSharry (1938-) é um irlandês que foi Comis-
sário Europeu para a Agricultura e o Desenvolvimento 
Rural entre 1989 e 1993.

… medidas ex ante … tendem a 
responsabilizar os agentes económicos, 

aproximando a perceção do risco da 
realidade, através do desenvolvimento de 

indicadores quantitativos de risco.

… se a desregulamentação dos mercados 
agrícolas europeus se foi desenvolvendo 

durante este período, também deixou 
os agricultores e a indústria de primeira 

transformação sem instrumentos de 
gestão dos riscos de mercado.
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com a eliminação das quo-
tas de açúcar em setembro 
de 2017. Atualmente, resta 
apenas a regulamentação 
sobre os direitos de planta-
ção de vinha que “só uma 
nova revolução em França 
poderia abolir” (Meloni e 
Swinnen, 20157).

Porém, se a desregulamentação dos mercados agrí-
colas europeus se foi desenvolvendo durante este 
período, também deixou os agricultores e a indús-
tria de primeira transformação sem instrumentos 
de gestão dos riscos de mercado. A desregulamen-
tação do mercado das grandes culturas provocou 
o lançamento, com sucesso, de contratos de futu-
ros europeus para a colza, o trigo e o milho. No 
entanto, muitas culturas ficaram sem este tipo de 
contratos e sem possibili-
dade de cobertura cruzada 
do risco (por exemplo, trigo 
duro cujo contrato de Milão 
não tem liquidez, cevada 
destinada ao fabrico de cerveja e, sobretudo, as 
produções animais). O setor leiteiro, desregula-
mentado em 2015, tenta lançar contratos de futu-
ros para produtos industriais derivados: manteiga 
e leite em pó desnatado. Teremos de esperar para 
verificar o êxito destas iniciativas, embora a liquidez 
tenha aumentado apenas ligeiramente nos últimos 
meses. Finalmente, as frutas e legumes não pode 

7 Meloni G. e Swinnen J. (2016), “L’histoire se répète. Why 
the liberalization of the EU vineyard planting rights regime 
may require another French Revolution” Documento para 
discussão 367/2015, Faculdade de Economia e Negócios, 
LICO, Lovaina, 46 p. 

 O artigo faz recuar a história até Montesquieu, o filósofo 
francês que se opôs às restrições criadas por Luís XV para 
os direitos de plantação de vinha. Montesquieu era tam-
bém um grande produtor de vinho de Bordéus, cioso dos 
seus interesses no comércio internacional, em particular 
com o Reino Unido. O artigo mostra ainda como a regu-
lamentação histórica francesa influenciou a Organização 
Comum de Mercado no sector vitícola.

ter contratos de futuros 
líquidos pela própria natu-
reza de curta sazonalidade 
da sua produção.

A PAC poderia talvez dar um 
contributo no apoio aos ins-
trumentos de contratualiza-
ção de longo prazo entre os 
produtores e os seus clien-

tes na indústria, de estatuto privado ou coopera-
tivo, através do estabelecimento de garantias de 
compensação durante episódios extremos de mer-
cado. A chave para o êxito de um tal apoio resi-
dirá no caráter objetivo dos indicadores de crise e 
dos níveis de desencadeamento, de modo a não 
transformar um instrumento de gestão de risco 
num instrumento de apoio e transferência finan-
ceira.

A PAC deve abordar igual-
mente o risco associado 
à produção, fonte da cha-
mada volatilidade exógena 

dos mercados8. Os instrumentos são conhecidos: 
seguros contra riscos climáticos e sanitários ou 
ainda fundos mútuos de compensação de perdas. 
Desde 2009, a PAC propõe o cofinanciamento dos 
subsídios a prémios de seguros, assim como de fun-
dos mútuos que cubram riscos sanitários e ambien-
tais. A PAC 2014-2020 transferiu o conjunto de ins-
trumentos de gestão do risco para a sua dimensão 
de “Desenvolvimento Rural” e completou o dispo-
sitivo com quatro artigos do Regulamento (UE) n.º 
1305/2013. No entanto, o resultado é muito dece-
cionante, porque este conjunto de instrumentos 

8 A chamada volatilidade endógena tem origem no com-
portamento dos agentes no mercado. É, pois, frequen-
temente referido o impacto dos fundos de investimento 
(muitas vezes indexados) que aumentariam a volatilidade 
exógena através de comportamentos umas vezes segui-
distas (herd behavior), outras vezes especulativos e que, 
acima de tudo, provocariam volatilidade cruzada, ao pro-
pagarem os efeitos do choque num setor a outros setores.

A PAC poderia talvez dar um contributo 
no apoio aos instrumentos de 

contratualização de longo prazo entre os 
produtores e os seus clientes na indústria, 

de estatuto privado ou cooperativo, 
através do estabelecimento de garantias 

de compensação durante episódios 
extremos de mercado.

A PAC deve abordar igualmente o risco 
associado à produção, fonte da chamada 

volatilidade exógena dos mercados.



cadernos de análise e prospetiva CULTIVAR  N.º 7  MarÇo 201740

não funciona, enquanto as crises se vão acumu-
lando. As ajudas diretas, 80% do orçamento da PAC, 
apoiam os rendimentos dos agricultores, mas não 
são um instrumento efetivo de gestão de risco. 

Será pois necessário que a PAC pós-2020 adapte 
os seus regulamentos para permitir um verdadeiro 
desenvolvimento dos seguros contra riscos climáti-
cos e sanitários “seguráveis”, assim como dos fun-
dos mútuos para os riscos “não seguráveis”. Será 
também necessário encontrar meios de financia-
mento adequados, ou seja, passar de um orça-
mento fixo para um orçamento flexível, a fim de 
responder a choques naturais que estão em perma-
nente crescendo, bem como aos choques de mer-
cado que lhes estão associados.

A gestão do risco agrícola é fundamentalmente uma 
questão privada das empresas e, antes de mais, é 
preciso responsabilizar os agricultores. A disponi-
bilidade de mercados de futuros e de contratos de 
seguros é extremamente útil, mas a gestão do risco 
é também uma questão de fileira que pode ser tra-
tada através de contratos comerciais que atenuem 
alguma volatilidade dos mercados, quando não 
existam mercados de futuros. Finalmente, as polí-
ticas públicas podem dar uma grande ajuda, atra-

vés da promoção do desenvolvimento de mercados 
de risco e da criação de instrumentos para situa-
ções extremas de mercado (preços de intervenção 
abaixo dos custos de produção, cofinanciamento 
de fundos mútuos de catástrofes e/ou resseguros 
públicos).

Concluindo, é certo que a visão do risco como opor-
tunidade permite melhores escolhas estratégicas 
para o desenvolvimento económico no contexto 
de um mercado competitivo, mas exige uma con-
figuração adequada dos projetos de investimento 
por parte dos empresários. Trata-se, pois, de uma 
dimensão puramente privada de uma boa gestão 
do risco. A visão do risco como uma ameaça tam-
bém diz respeito às empresas, já que o risco incon-
trolado limita o investimento, logo a capacidade de 
desenvolvimento através da inovação ou da com-
petitividade. Os investimentos também podem ser 
mal escolhidos pelos gestores sob efeito do risco e 
de restrições de curto prazo por parte dos investido-
res. O tipo e o nível da produção são também forte-
mente afetados pelo nível de risco. É por esta razão 
que os mercados de risco são essenciais à econo-
mia e que a intervenção pública pode ser necessá-
ria para promover a sua “completude”.
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La gestion du risque comme levier du développement 
économique

JEAN CORDIER, PROFESSEUR 

Agrocampus Ouest – Rennes

Les dieux vivent en avenir certain, les hommes en avenir incertain. Le comportement humain individuel et aussi 
collectif en est directement affecté. Nous devons à la fois nous adapter au risque et considérer le risque comme 
une opportunité individuelle. Nous organisons ainsi des systèmes économiques, appelés assurance, afin de 
mutualiser certains risques comme l’incendie des maisons ou l’accident de voiture. Nous organisons aussi des 
marchés financiers afin que le risque de l’entrepreneur soit partagé avec des investisseurs. 

La gestion des risques, sous toutes ses formes, réduit l’impact économique d’évènements aléatoires défavo-
rables. Elle permet ainsi d’entreprendre et donc d’investir avec une visibilité accrue sur l’avenir. Et l’investisse-
ment induit la compétitivité et l’innovation, sources du développement économique. 

Le présent article traite d’abord de la place des marchés du risque et du besoin de « complétude » de ces mar-
chés. Il aborde ensuite le risque comme opportunité stratégique dans un monde concurrentiel avant de con-
clure sur le rôle des politiques publiques, en particulier dans le domaine agricole.

1. La gestion du risque par les marchés

1.1. Risque et incertitude

Le risque est d’abord considéré comme une menace en économie car un résultat positif peut se transformer 
en échec avec une certaine probabilité. A cet égard, il faut rappeler la segmentation de Frank Knight entre ris-
que et incertitude. Le risque serait probabilisable tandis que l’incertitude ne le serait pas. Les probabilités peu-
vent être objectives, comme pour l’assurance vie ou automobile, mais elles peuvent être aussi subjectives pour 
des projets d’investissement. L’incertitude porterait plutôt sur l’impact des technologies (e.g. Organismes Géné-
tiquement Modifiés, nanotechnologies) ou sur le changement climatique. Vieux sujet de débats entre écono-
mistes sur la pertinence de la distinction, celle-ci peut avoir un impact pratique sur la prime de risque à payer 
pour céder le risque à un tiers. Avec des probabilités fiables sur des pertes mesurables, l’évaluation de la prime 
est rapide et indiscutable par le vendeur et l’acquéreur du risque. Avec des probabilités subjectives donc plu-
tôt personnelles et des niveaux de pertes inconnus et potentiellement élevés, l’évaluation de la prime est diffi-
cile, donc sujette à augmentation par l’acquéreur du risque. Dans ce cas, la volonté à payer une prime d’assu-
rance ou de contrat de titrisation du risque ne peut s’ajuster à la proposition de l’assureur ou du financier et 
le marché du risque fait défaut. 

1.2. Le marché de l’assurance et le marché financier

L’assurance est fondée sur la loi des grands nombres et donc s’applique aux risques dits indépendants. La pro-
babilité d’occurrence d’un sinistre chez un assuré est indépendante de la probabilité d’occurrence du même 
sinistre chez un autre assuré. 

Le contrat d’assurance permet à un agent économique de « vendre » son risque à un assureur contre le paie-
ment d’une prime commerciale. Celle-ci comprend une prime pure actuarielle liée à la probabilité d’occurrence 
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d’évènements défavorables et à la valeur des pertes induites. Si des cas extrêmes de perte peuvent exister avec 
de très faibles probabilités, l’assureur peut limiter contractuellement la valeur d’indemnisation ou bien encore 
trouver un réassureur qui prend en charge, contre rémunération, tout ou partie de ces pertes extrêmes. Un taux 
de chargement de la prime pure est ensuite appliqué à la prime pure afin de couvrir tous les frais de l’assureur, 
les coûts de conception, les coûts commerciaux et encore les coûts dévaluation des pertes.

Bien sûr le marché de l’assurance fonctionne si la volonté à payer une prime d’assurance d’un acteur averse au 
risque (qui n’aime pas le risque) correspond à la valeur commerciale de la prime. Deux problèmes classiques 
affectent le bon fonctionnement du marché de l’assurance, l’aléa moral et l’anti-sélection. L’aléa moral corres-
pond plus ou moins à une fraude, à savoir l’assuré ne prend plus de moyens de prévention (par exemple con-
tre l’accident, le vol ou la perte de rendement agricole). Le modèle tarifaire de l’assureur ne fonctionne plus car 
les indemnisations augmentent pour une valeur de cotisation préalablement fixée. L’anti-sélection correspond 
à une perte de mutualisation. La prime calculée correspond à un risque moyen. Si les agents économiques à « 
faible risque » ne s’assurent pas, seuls les « plus risqués » le font, ce qui déséquilibre le modèle tarifaire. Dans 
les deux cas, l’assureur augmente ses primes, ce qui conduit assez rapidement à l’échec du contrat. Quelques « 
solutions » existent cependant pour limiter l’ampleur de ces problèmes, comme la pratique des franchises des 
bonus ou encore des assurances indicielles.

Un troisième problème peut affecter le marché de l’assurance, c’est celui de l’incertitude. Comment assurer 
le risque climatique en période de changement climatique. Les modèles actuariels s’affolent. Comment assu-
rer l’erreur médicale quand les compensations octroyées par les tribunaux sont imprévisibles (et en forte aug-
mentation), comment assurer un utilisateur de composants nano-technologiques lorsque l’impact sur la santé 
humaine n’est pas établi ?

La finance développe les instruments de gestion du risque dit systémique, c’est-à-dire celui qui affecte simul-
tanément l’ensemble des acteurs exposés. Les taux d’intérêt, les taux de change, les prix des matières premières 
agricoles ou énergétiques induisent des risques systémiques d’autant plus élevés que leur comportement dans 
le temps est volatil. Certains risques naturels ont aussi une forte composante systémique, comme les sécheres-
ses et les inondations de grande ampleur, ou encore les tremblements de terre.

Les deux grandes méthodes qui constituent le principe actif des instruments financiers sont la diversification du 
risque et la cession (vente) du risque. La diversification du risque fondée sur la théorie du portefeuille est « gra-
tuite » hors coûts de transaction tandis que la cession du risque fondée sur les options financières est onéreuse. 

Comme exemple de diversification, on peut évoquer une entreprise qui dispose de plusieurs domaines d’activité 
et dans chaque domaine une diversité de produits bien répartie sur la courbe de vie « classique » des produits 
(lancement, croissance, maturité et déclin). Pour un investisseur, il existe des fonds indiciels qui permettent d’in-
vestir dans un panier d’actifs financiers diversifié par activité ou par zone économique au niveau mondial. Enfin, 
on peut aussi évoquer une diversification des dates de commercialisation pour la mise en marché de produits 
saisonniers stockables comme les céréales ou les oléagineux. Cette diversification « commerciale » est large-
ment pratiquée en agriculture. Par contre le contrat de swap qui permet d’échanger un prix variable contre un 
prix fixe sur une période longue, souvent pluriannuelle, est plutôt utilisé dans le domaine de l’énergie (pétrole 
et gaz) et dans les métaux industriels.

La cession du risque en finance a été modélisée et surtout instrumentalisée dans les années 1970. Des appro-
ches mathématiques bien antérieures existent mais qui ont eu peu d’impact sur la pratique des marchés 
financiers. Les options sont maintenant très développées sur les marchés qu’ils soient purement financiers ou 
matières premières, dont agricoles. Elles sont négociées sur les marchés à terme et de plus en plus sur le mar-
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ché de gré à gré (dit OTC pour Over-the-Counter en anglais). Sur ce marché OTC, les options se développent 
selon des modalités de plus en plus complexes afin de répondre précisément à la demande des acheteurs qui 
veulent couvrir des risques particuliers pour une prime préalablement fixée.

Mais le marché de gré à gré ne dispose pas d’un système de garantie de bonne fin des contrats équivalent à 
celui des marchés à terme. Il peut ainsi créer un risque de défaut systémique par effet de domino. Si un acteur 
de marché fait défaut, et ne peut donc tenir ses engagements contractuels, il peut entraîner de nombreuses 
entreprises dans sa chute. Suite à la crise financière de 2008, une régulation de ce marché a été demandée par 
le G20 à Pittsburg en 2009. Le Dodd-Frank Act a été signé en 2010 dans cette intention par le Président Obama 
aux Etats-Unis mais remis en cause partiellement en janvier 2017 par le Président Trump. L’Union Européenne 
s’est aussi attelée à produire une règlementation financière adaptée. Elle a d’abord établi le règlement EMIR (no 
648/2012) qui porte sur la transparence des transactions réalisées sur le marché de gré à gré (obligation d’en-
registrement sur des plate-formes de centralisation et de dépôts de garanties financières de bonne fin pour les 
contrats standards). Ce règlement doit aussi permettre de disposer, comme aux Etats-Unis, d’un relevé heb-
domadaire des positions détenues par des segments d’acteurs de marché. Puis, la directive européenne MiFID 
ancienne a été rénovée en MiFID1 en 2014. Elle porte sur le contrôle des positions dominantes sur le marché, 
avec une attention particulière sur le comportement des investisseurs-spéculateurs et sur le trading haute-fré-
quence automatisé. Des textes législatifs complémentaires, dits MAR et MAD2, portent enfin sur le contrôle des 
fraudes et des manipulations de marché. 

In fine, les marchés financiers sont indispensables à l’économie car ils permettent la gestion du risque systémi-
que dit exogène. Mais ils sont aussi susceptibles de créer un risque systémique endogène. Ils nécessitent donc 
un point de vigilance de la part des pouvoirs publics nationaux mais aussi, et surtout, au niveau international, 
ce qui est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. 

2. La gestion du risque comme opportunité

Le risque peut aussi être considéré comme une opportunité dans les situations d’investissement, donc de pari 
sur l’avenir. L’investissement est en effet indispensable, même en avenir incertain. Il permet la création de nou-
velles valeurs pour les consommateurs et/ou une réduction des coûts de production, donc une augmentation 
du pouvoir d’achat pour les consommateurs. Une entreprise qui n’investit pas disparaît vite par rapport à ses 
concurrents qui le font.

Donc la prise de risque est indispensable et l’entreprise qui gère son risque au mieux prendra un avantage sur 
ses concurrents. La stratégie d’entreprise a ainsi récupéré la théorie financière des options pour montrer que 
la valeur d’un investissement avait deux composantes. La première composante, traditionnelle en économie, 
est bien sûr l’actualisation des bénéfices futurs de l’investissement réduite de son coût initial (appelée usuelle-
ment la valeur actualisée nette – VAN – d’un investissement). Cette première composante est largement utili-
sée dans la théorie classique du choix des investissements. La seconde composante s’appelle la valeur « fle-
xibilité ». Nous allons présenter la nature de cette valeur par analogie avec la théorie des options financières 
d’abord puis en l’illustrant par des exemples. 

La prime d’une option financière est la somme d’une valeur intrinsèque et d’une valeur « temps ». Une option 
de vente (put) est un contrat qui permet de vendre à un prix d’exercice convenu mais sans obligation de le 

1 Règlement (UE) no 596/2014 dit MAR (Market Abuse Regulation) et directive MAD (Market Abuse Directive)
2 Trigeorgis L. (1996), «Real Options. Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation», MIT Press, Cambridge, Mass., 

427 p.
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faire. Si le prix de marché baisse et se situe en dessous du prix d’exercice, la valeur intrinsèque de cette option 
vaut la différence entre le prix d’exercice et le prix de marché. Le droit de vendre à 160 €/tonne une marchan-
dise qui vaut 140 €/t sur le marché a une valeur intrinsèque de 20 €/t. A l’inverse, si le prix de marché monte et 
se situe au-dessus du prix d’exercice, la valeur intrinsèque de cette option de vente est nulle. Le droit de ven-
dre à 160 €/t une marchandise qui vaut 175 €/t sur le marché n’a pas de valeur intrinsèque. Mais, s’il y a de la 
volatilité du prix de marché, il y a des chances pour que le prix de marché repasse en dessous du prix d’exer-
cice et donc que l’option prenne de la valeur intrinsèque. La probabilité d’une création de valeur intrinsèque 
avant la maturité du contrat d’option donne une valeur « temps » à l’option. Même si la valeur intrinsèque est 
nulle, la prime de l’option ne l’est pas du fait de la valeur temps. D’ailleurs, plus le prix de marché se rappro-
che du prix d’exercice, plus la valeur temps augmente car la probabilité de création de valeur intrinsèque aug-
mente (et inversement).

Les similitudes sont nombreuses entre l’option réelle en stratégie et l’option d’achat en finance. Le prix de mar-
ché correspond à la valeur actualisée nette, le prix d’exercice à la valeur d’investissement, la volatilité du prix 
correspond à la volatilité des cash-flows de l’investissement. Mais le plus important dans les options réelles est 
l’implication sur la gestion de l’investissement. Pour créer de la valeur « flexibilité » en supplément de la valeur 
actualisée nette classique, il faut chercher soit une gestion du temps s’il est possible de choisir les dates de 
décision ou de les décaler selon l’information économique disponible, soit une capacité à répondre à de nou-
velles informations en changeant l’organisation d’un projet.

Trigeorgis 2 (1996) montre dans l’introduction de son livre comment la conception d’un projet d’extraction de 
pétrole et de raffinage permet de créer plusieurs valeurs de flexibilité à travers une option de report d’investisse-
ment, une option d’abandon de projet, une option de réduction ou d’expansion du projet enfin une option sur 
le choix des produits finis. L’auteur décrit aussi les options combinées, les options sur options, qui sont utiles 
pour analyser les projets de recherche-développement. Ainsi, une première phase de recherche peut permettre 
de développer des produits nouveaux mais peut aussi échouer à le faire. Les résultats obtenus en cas d’échec 
peuvent cependant être utilisés pour une seconde phase de recherche afin de mettre au point une autre ligne 
de produits nouveaux. Sans la première phase de recherche, il était impossible d’atteindre les résultats obte-
nus par la seconde phase. L’analyse du projet d’investissement initial de R&D doit prendre en compte non seu-
lement l’effet de création recherché en fin de première phase mais aussi l’opportunité de long terme de crois-
sance et de création de valeur. 

3. Le rôle des politiques publiques 

Les sociétés humaines doivent organiser la gestion des risques par des instruments privés, marchés financiers 
et marchés de l’assurance. Les politiques publiques doivent donc s’assurer de la « complétude » des marchés 
de gestion du risque et, le cas échéant, intervenir pour favoriser le développement d’instruments faisant l’ob-
jet d’une défaillance de marché. Il est reconnu que les situations extrêmes de marché font ainsi l’objet d’inter-
ventions publiques dans tous les pays du monde. Les interventions sont souvent ex post, c’est à dire que l’Etat 
intervient pour aider financièrement les individus ou les entreprises ayant subi des dégâts lors d’une catastro-
phe naturelle ou économique. Elles peuvent être aussi ex ante lorsque les risques à caractère catastrophique 
sont anticipés et intégrés au fonctionnement d’instruments privés. Des aides aux mesures de prévention, des 
aides aux primes d’assurances ou encore la réassurance publique en sont des exemples.

Les économistes reconnaissent l’utilité de mesures de politique publique en matière de gestion du risque en 
cas d’incomplétude de marché, dont bien évidemment celles concernant la gestion de situations catastrophi-
ques. Ils favorisent cependant les mesures ex ante car elles tendent à responsabiliser les agents économiques 
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en rapprochant la perception du risque de la réalité par la mise au point d’indicateurs quantitatifs du risque. 
Par opposition les mesures ex post induisent généralement des effets d’éviction (crowding out) : l’intervention 
publique ex post attendue par les acteurs privés supprime la volonté d’utiliser des instruments privés qui ont 
un coût d’acquisition. Pourquoi s’assurer si l’on anticipe des aides de l’Etat en cas de sinistre climatique? 

Sur les marchés agricoles, l’intervention publique est historiquement importante car la pénurie alimentaire 
a souvent induit des révolutions populaires dans l’histoire. De plus, la mutation d’une société agricole à une 
société industrielle puis de services a induit historiquement des exodes ruraux et de profondes mutations des 
exploitations agricoles. Les technologies de production, végétales et animales, ont enfin induit la spécialisa-
tion des exploitations, avec perte du premier instrument de gestion du risque agricole, la diversification des 
productions. L’intervention publique la plus classique porte sur les prix de support sur le marché domestique 
avec protectionnisme par droits de douane contre les importations. Les quotas de production sont aussi des 
instruments largement utilisés. Il s’agit de mesures de protection du secteur agricole qui permettent d’augmen-
ter le revenu des agriculteurs et de ce fait d’éviter leur disparition rapide face à la concurrence internationale.

La Politique Agricole Commune (PAC) a développé ces instruments pendant trente ans (1962-1992) avec un cer-
tain succès par rapport aux objectifs de modernisation de l’agriculture européenne. Puis, face aux conséquen-
ces négatives de cette politique, création de surplus, création d’une volatilité des marchés mondiaux par des 
exportations subventionnées, déstabilisation de l’agriculture des pays en développement, la réforme de 1992, 
dite Mac Sharry, a orienté la PAC vers l’ouverture des marchés européens à la concurrence internationale. Cette 
seconde phase de la PAC s’achève, après vingt-cinq ans de dérégulation des marchés, par la suppression des 
quotas sucriers en septembre 2017. Il ne reste actuellement qu’une réglementation sur les droits à planter de 
la vigne que « seule une nouvelle révolution en France pourrait abolir » (Meloni et Swinnen3 2015). 

Mais si la dérégulation des marchés agricoles européens s’est développée pendant cette période, elle a laissé 
les agriculteurs mais aussi les industriels de première transformation sans instrument de gestion du risque 
de marché. La dérégulation du marché des grandes cultures a induit le lancement, avec succès, de contrats à 
terme européens sur le colza, le blé et le maïs. De nombreuses productions sont cependant orphelines de con-
trats à terme sans possibilité de couverture croisée du risque (blé dur dont le contrat de Milan ne dispose pas 
de liquidité, orge de brasserie et surtout les productions animales). Le secteur laitier dérégulé en 2015 tente de 
lancer des contrats à terme sur les produits industriels dérivés, le beurre et la poudre de lait écrémée. Il faut 
en espérer le succès mais la liquidité n’a augmenté que faiblement ces derniers mois. Enfin, les fruits et légu-
mes ne peuvent disposer de contrats à terme liquides par nature de leur courte saisonnalité de production. 

On peut penser que la PAC peut apporter une aide aux instruments de contractualisation long terme entre les 
producteurs et leurs clients industriels, de statut privé ou coopératif, en apportant des garanties de compensa-
tion lors d’épisodes extrêmes de marché. La clé du succès de telles aides réside dans le caractère objectif des 
indicateurs de crise et des seuils de déclenchement afin de ne pas transformer un instrument de gestion du 
risque en instrument de support et de transfert financier. 

3 Meloni G. et Swinnen J. (2016), «L’histoire se répète. Why the liberalization of the EU vineyard planting rights regime may 
require another French Revolution», Discussion paper 367/2015, Faculty of Economics and Business. LICO, Louvain, 46 p.

 Chimney fait remonter l’histoire à Montesquieu, philosophe français opposé aux contraintes royales établies par Louis XV 
sur les droits à planter de la vigne. Mais le philosophe était aussi un grand producteur de vin de Bordeaux, soucieux de 
ses intérêts dans le commerce international, en particulier avec le Royaume Uni. Il montre comment la réglementation 
française historique a influencé l’Organisation Commune du Marché dans le secteur viticole.
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La PAC doit aussi traiter le risque de production, source de la volatilité dite exogène des marchés4. Les instru-
ments sont connus, assurances climatiques et sanitaires ou encore fonds mutuels de compensation des pertes. 
Depuis 2009, la PAC propose un co-financement des subventions aux primes d’assurance et un co-financement 
de fonds mutuels couvrant les risques sanitaires et environnementaux. La PAC 2014-2020 a transféré la boîte à 
outils de la gestion des risques dans sa dimension « Développement Rural » et a complété le dispositif selon 
quatre articles du règlement (EU) no 1305/2013. Cependant, le résultat est très décevant. La boîte à outils ne 
fonctionne pas tandis que les crises s’accumulent. Les aides directes, 80 % du budget de la PAC, soutiennent le 
revenu des agriculteurs mais ne constituent pas un réel instrument de gestion du risque. Il faut donc que la PAC 
post-2020 adapte ses règlements afin de permettre un réel développement des assurances contre les aléas cli-
matiques et sanitaires « assurables » et un réel développement des fonds mutuels pour les risques « non assura-
bles ». Il faut aussi trouver les moyens de financement adaptés, c’est-à-dire passer d’un budget fixe à un budget 
flexible afin de pouvoir répondre aux chocs de la nature qui ne font que croître et aux chocs de marché induits. 

La gestion du risque agricole est fondamentalement une question privée d’entreprise. Il faut d’abord responsa-
biliser les agriculteurs. La disponibilité de marchés à terme et de contrats d’assurance est extrêmement utile. 
La gestion du risque, c’est aussi une question de filière qui peut se traiter par des accords commerciaux qui lis-
sent une certaine volatilité des marchés lorsque les marchés à terme n’existent pas. Enfin, les politiques publi-
ques peuvent aider fortement en favorisant le développement des marchés du risque et en développant des 
instruments pour les situations extrêmes de marché (prix d’intervention en dessous des coûts de production, 
co-financement de fonds mutuels catastrophes et/ou réassurance publique).

Pour conclure, il est certain que la vision du risque comme opportunité permet de meilleurs choix stratégiques 
pour le développement économique dans le cadre d’un marché concurrentiel. Elle nécessite une configura-
tion adaptée des projets d’investissement par les dirigeants d’entreprise. Il s’agit donc d’une dimension pure-
ment privée de la bonne gestion du risque. La vision du risque comme menace concerne aussi les entreprises. 
Le risque non maîtrisé limite les investissements, donc la capacité de développement par l’innovation ou par 
la compétitivité. Les investissements peuvent aussi être mal choisis par les managers sous l’effet du risque et 
sous contrainte court terme des investisseurs. Le type de production et son niveau sont enfin fortement affec-
tés par le niveau de risque subi. C’est pourquoi, les marchés du risque sont indispensables à l’économie et l’in-
tervention publique peut être requise pour favoriser la « complétude des marchés ».

4 La volatilité dite endogène trouve son origine dans le comportement des acteurs sur les marchés. Il est ainsi souvent évo-
qué l’impact des fonds d’investissements (souvent indiciels) qui augmenteraient la volatilité exogène par des comporte-
ments parfois «moutonniers» (herd behavior) parfois spéculatifs et surtout qui créeraient de la volatilité croisée en pro-
pageant les effets d’un choc sur un secteur à d’autres.
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Na longa história dos seguros marítimos é possível 
identificar antecedentes mutualistas. Desde logo 
porque a técnica do seguro marítimo comercial 
sempre comportou uma lógica de mutualização 
do risco. No entanto, nem todas as organizações 
e técnicas de seguro marítimo, cujo uso se encon-
tra documentado para séculos recuados, confluí-
ram no mutualismo associativo do século XIX ou 
no mutualismo corporativo do século XX.

O seguro marítimo a pré-
mio nasceu nas cida-
des mercantis italianas do 
século XIII, onde foi apu-
rado por experiência de 
uso. Da mesma época são 
as Bolsas Marítimas de Lis-
boa e do Porto. Assentavam 
na instituição de um registo 
marítimo e numa caixa de seguros organizada de 
forma cooperativa ou mutualista. Ligados ao capi-
talismo mercantil e à compensação de riscos do 
comércio à distância, os seguros mútuos desen-
volveram-se, também, no contexto da organização 
corporativa do trabalho, beneficiando muito de for-
mas ancestrais de ajuda mútua que a agricultura e 
a pesca cedo exigiram. 

Na pesca, a fim de obter o seguro a preços mais 
baixos, em vários países os pescadores uniram-
-se em sociedades mútuas de seguros para segu-
rarem as suas embarcações e artes. Dado o desin-
teresse de muitas companhias de seguros privadas 
em explorar o seguro de embarcações de pesca, 
salvo cobrando prémios difíceis de suportar, no 
século XIX surgiram em diversos países sociedades 
mútuas e cooperativas de seguros de pesca. Em 

França e na Noruega, por 
exemplo, a criação de sis-
temas de seguros mútuos 
destinados ao fomento da 
pesca comercial conheceu 
notáveis desenvolvimentos. 

As mútuas são herdeiras de 
uma variada gama de ins-
tituições sociais e econó-

micas. Conjugam uma herança comercial, ligada 
às antigas práticas dos seguros marítimos, e uma 
herança social, filiada na tradição do mutualismo 
laboral e dos seguros sociais de natureza sociopro-
fissional. 

Muito diversas entre si, abarcando as mais diversas 
profissões, nem todas as experiências mutualistas 

As mútuas são herdeiras de uma 
variada gama de instituições sociais e 
económicas. Conjugam uma herança 
comercial, ligada às antigas práticas 

dos seguros marítimos, e uma herança 
social, filiada na tradição do mutualismo 
laboral e dos seguros sociais de natureza 

socioprofissional.
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conheceram e praticaram um efectivo mutualismo. 
Fundado no princípio da voluntariedade associa-
tiva, o mutualismo é uma forma de associação para 
fins sociais que, ao repartir os riscos pelo maior 
número possível de associados, esbate os seus efei-
tos e garante a todos um mínimo de seguro. 

A primeira sociedade mútua de seguros que se 
conhece em Portugal designava-se Sociedade 
Geral de Seguros Mútuos de Vida. Os seus estatu-
tos foram vertidos em decreto real de 23 de Dezem-
bro de 1858, tendo o rei D. Pedro V como protetor. 
Muitas outras surgiram nos anos e décadas seguin-
tes, na sua maioria explorando “seguros mútuos 
sobre a vida”. No fim do século XIX, surgiram as pri-
meiras iniciativas de cobertura de riscos de doença 
profissional ou acidentes de trabalho inspiradas 
no modelo alemão. Muitas dessas sociedades de 
seguro mútuo nasceram por iniciativa de bancos. 
Outras, mais frágeis, apareceram por associação de 
seguradores que tomavam o risco de seguradores 
de si próprios. 

Como exaltou Fernando Emygdio da Silva, refe-
rindo-se sobretudo às associações de socorros 
mútuos e mútuas de gado, “as mútuas tornaram-
-se no maravilhoso instrumento de força ao serviço 
leal das grandes ideias da previdência pelo seguro 
fundamentalmente mútuo. As mútuas, populari-
zando melhor a sua ideia, constituíram mesmo a 
única forma legítima e corretamente admissível de 
seguro”1.

Paradoxalmente, em Portugal seria o corporati-
vismo antiassociativo do Estado Novo a revitalizar 
a figura das mútuas de seguros, mas negando os 
seus princípios associativos. Como sintetizou Luís 
Simões de Abreu, “as Mútuas modernas, aprovei-
tam a técnica e os processos de organização que a 
longa experiência das Sociedades de Seguros Priva-

1 Vasco Rosendo, O Mutualismo em Portugal. Dois Séculos 
de História e Suas Origens, Lisboa, Montepio Geral, 1996, 
p. 228.

dos facultou e aplicam-nos, na medida do viável, à 
consecução dos seus objectivos próprios, entre os 
quais avultam o barateamento do custo do seguro 
pela eliminação dos intermediários e a canalização 
dos lucros para quem os tornou possíveis”2. O per-
curso histórico das quatro mútuas da pesca criadas 
no âmbito da organização corporativa do Estado 
Novo confirma esta longa e atribulada transição.

Um mutualismo corporativo

As pescas marítimas foram a atividade económica 
e social onde mais sobressaiu um sinuoso mutua-
lismo corporativo cujos princípios e práticas ficaram 
longe do mutualismo livre de base associativa. Coo-
perativas quase não houve, a não ser umas poucas 
sociedades assim designadas, constituídas pela oli-
garquia corporativa e aprovadas pelo Estado a fim 
de colaborarem no sistema de proteção das pes-
cas nacionais.

Equiparadas a sociedades comerciais (SARLs), essas 
cooperativas mercantis de abastecimento funciona-
ram na dependência dos grémios das pescas indus-
triais: Cooperativa dos Armadores de Pesca do Baca-
lhau, 1938; Cooperativa dos Armadores de Pesca 
da Sardinha, 1939; Cooperativa dos Armadores de 
Pesca do Arrasto, 1940. Mais tarde, na sequência da 
criação dos respetivos grémios, foram constituídas 
outras duas pequenas cooperativas, dos armado-
res de Pesca da Baleia, em 1946, e do Atum, em 
1960. Na dependência da Junta Central das Casas 
dos Pescadores, para apoio à pequena pesca arte-
sanal, fora criada em 1943 a Cooperativa dos Pesca-
dores. No começo dos anos sessenta, nasceu ainda 
a COPENAVE, Cooperativa Abastecedora de Navios, 
dada a subida dos preços dos combustíveis e por-
que o número de barcos das frotas bacalhoeira e de 
arrasto na costa de África aumentara muito. 

2 Luís Simões de Abreu, “O Seguro Mútuo na Indústria da 
Pesca”, in Conservas de Peixe, ano IV, nº 39, Junho de 1949, 
p. 25.
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Tratando-se de pescas industriais em mares lon-
gínquos, dirigidas à produção de espécies de ele-
vada importância comercial (bacalhau do Atlântico 
e diversas espécies de “peixe grosso” da costa oci-
dental africana), essas cooperativas eram socieda-
des destinadas a fornecer isco, combustível e apres-
tos aos armadores, a preços mais baixos do que 
os de mercado. O mesmo se passou com a pesca 
da sardinha, ainda que menos protegida do que 
as demais. Significativamente, ao contrário do que 
sucedeu depois de 1974 
quando o movimento coo-
perativo conheceu uma for-
tíssima expressão nas pes-
cas portuguesas, durante 
a ditadura não houve coo-
perativas de pescadores. 
A organização corporativa 
do trabalho, firmada nas 
Casas dos Pescadores, e a 
organização corporativa do 
capital, vertida nos grémios obrigatórios das pes-
cas industriais, sufocaram quaisquer desenvolvi-
mentos cooperativos. A exceção residiu nas referi-
das cooperativas de comercialização de aprestos, 
cujos cooperadores eram, por inerência, as próprias 
empresas armadoras filiadas nos grémios que as 
instituíram. 

As mútuas da pesca

No âmbito da sua política de proteção e fomento 
das “pescas nacionais”, nos anos trinta o Estado 
Novo instituiu quatro mútuas de seguros: Mútua 
dos Navios Bacalhoeiros (1936), Mútua dos Armado-
res da Pesca da Sardinha (1939), Mútua dos Arma-
dores da Pesca do Arrasto (1940), Mútua dos Pes-
cadores (1942). 

Desse modo, o Estado varria do mercado várias 
companhias que exploravam seguros de barcos e 
haveres de pescadores. Ironicamente, coube ao 
corporativismo do Estado Novo resgatar a figura 
das antigas mútuas de seguros, embora perver-

tendo os seus princípios associativos. A propa-
ganda alegava uma continuidade entre as mútuas 
corporativas e os velhos compromissos marítimos, 
espécie de cooperativas de produção constituídas 
em torno das armações de pesca, sobretudo no 
Algarve, regulamentadas pelo Rei D. Manuel I. Nas 
pescas marítimas, foram essas as primeiras expres-
sões de uma Economia Social assente em práticas 
mutualistas e cooperativas.

Nas pescas nacionais sub-
metidas à organização cor-
porativa – e todas o foram 
entre 1933 e 1974 –, a inver-
são autoritária das socie-
dades mútuas de seguros 
imposta pelo Estado em 
nome do fomento das fro-
tas e das campanhas de 
abastecimento de pescado 
foi uma prática original. O 

modelo traduziu-se na constituição de sociedades 
mútuas de seguros, fundadas por decisão governa-
mental, através dos organismos corporativos patro-
nais (grémios) e por meio de uma federação corpo-
rativa de tipo sindical (a Junta Central das Casas 
dos Pescadores) destinada a enquadrar o trabalho 
e a gerir o recrutamento para as pescas industriais.

Matemático especializado em cálculo atuarial 
e perito em seguros, Pedro Teotónio Pereira foi 
quem desenhou o modelo das sociedades mútuas 
de seguros. Fê-lo na pasta das Corporações e Pre-
vidência Social, deixando a iniciativa prática ao 
Delegado do Governo junto dos grémios das pes-
cas, Henrique Tenreiro, e a uns poucos juristas. A 
ideia das “mútuas corporativas” da pesca foi ins-
pirada nas caixas de seguro mútuo e obrigatório, 
dirigidas a diversos setores do trabalho, que Mus-
solini criara em Itália ao abrigo da Carta del Lavoro 
de 1927. 

Neste como noutros casos, o Estado Novo portu-
guês preferiu soluções híbridas e pragmáticas: con-

Nas pescas nacionais submetidas à 
organização corporativa  … , a inversão 

autoritária das sociedades mútuas de 
seguros imposta pelo Estado em nome 

do fomento das frotas e das campanhas 
de abastecimento de pescado foi uma 
prática original. O modelo traduziu-se 
na constituição de sociedades mútuas 

de seguros … 
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jugou elementos do sistema corporativo fascista 
com a velha técnica dos seguros marítimos comer-
ciais. Esse “mutualismo corporativo” consistia 
numa fórmula adaptada de vários afluentes ideo-
lógicos e de diversas experiências institucionais. Era 
um mutualismo de Estado, entranhado numa orga-
nização corporativa oligárquica, feita de harmonias 
sociais impostas. Este insólito mutualismo foi ainda 
mais autoritário e unívoco do que o cooperativismo 
agrícola, muito comum na produção de leite, vinho 
e azeite. 

Em meados dos anos trinta, o próprio Salazar admi-
tiu que a ideia das mútuas seria simples de adap-
tar à organização corporativa e daria bom cumpri-
mento aos propósitos do Estado em reorganizar as 
“pescas nacionais”: baixar o 
custo do seguro e garantir 
que, quando um barco se 
perdesse, havia provisões 
financeiras para indem-
nizar o armador e crédito 
para construir uma nova 
unidade. Neste como nou-
tros setores da economia 
dita corporativa, as inten-
ções de seguro social não 
eram prioritárias. A lógica 
fundamental era a do financiamento indireto dos 
fatores de produção e do fomento das pescarias 
industriais, segundo uma lógica de “pesca de abas-
tecimento”.

Dado o carácter obrigatório dos grémios das pes-
cas criados pelo Estado Novo (bacalhau, sardinha, 
arrasto, baleia e atum), todas as empresas filiadas 
nos mesmos tiveram de participar no capital das 
mútuas. Dado que nenhum armador pôde ficar de 
fora, este detalhe tornou a carteira de prémios des-
tas sociedades muito mais larga do que a de qual-
quer seguradora privada que apenas contratasse 
o seguro de uns poucos barcos. Em 1937, ano em 
que a Mútua dos Navios Bacalhoeiros – a maior das 
quatro sociedades, em volume de negócios e pré-

mios emitidos – publicou os resultados do seu pri-
meiro exercício, o esquema mostrou que garantia 
aos armadores uma boa cobertura de riscos e taxas 
de prémio a menor preço, permitindo que as indem-
nizações fossem realmente pagas e sem demora. 

As mútuas de seguros erguidas no âmbito da orga-
nização das pescas eram sociedades de direito pri-
vado, mas investidas de fins públicos – “nacionais” 
ou “patrióticos”, segundo a propaganda. Essas atri-
buições institucionais eram ditadas pelo estatuto e 
regulamentos dos grémios a que as mútuas esta-
vam ligadas. Empresas destinadas a explorar os 
seguros marítimos, de acidentes pessoais e de tra-
balho das diversas frotas de pesca e dos próprios 
pescadores, as mútuas da pesca combinavam tra-

ços de seguro privado e 
social, o mutualismo livre 
e o autoritário. De modo a 
serem fiéis ao modelo cor-
porativista que lhes serviu 
de molde, foram desprovi-
das de qualquer natureza 
associativa. 

Detendo o monopólio do 
negócio segurador das pes-
cas marítimas, as mútuas 

corporativas tornaram-se meios de financiamento 
indireto da renovação das frotas, em especial das 
pescas agremiadas. Volvidas algumas desconfian-
ças iniciais relativas a cobertura de riscos, taxas de 
prémio e conflitos de interesse com as companhias 
privadas que antes contratavam os seguros do 
“ramo marítimo” – nomeadamente a Mútua Beira-
-Mar, de Aveiro, que foi banida do mercado quando 
o Estado impôs a Mútua dos Bacalhoeiros –, a oli-
garquia dirigente fez das mútuas o seu melhor argu-
mento para convencer os armadores das vantagens 
da ordem corporativa. Nas pescas do bacalhau e 
do arrasto, as de maior expressão capitalista e polí-
tica, mais do que através dos respetivos grémios, 
do crédito barato e dos preços de garantia na pri-
meira venda, foi por meio das mútuas que o Estado 

As mútuas de seguros erguidas no 
âmbito da organização das pescas eram 

sociedades de direito privado, mas 
investidas de fins públicos – “nacionais” 
ou “patrióticos”, segundo a propaganda. 

Essas atribuições institucionais eram 
ditadas pelo estatuto e regulamentos 

dos grémios a que as mútuas estavam 
ligadas.
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ganhou o apoio da maioria dos patrões. Quer por-
que as mútuas funcionavam bem em matéria de 
indemnizações, quer porque as despesas de seguro 
passaram a pesar menos na estrutura de custos das 
companhias de pesca do que sucedia antes da car-
telização do sector. 

De acordo com a doutrina 
e as leis do Estado Novo, 
na Organização das Pes-
cas imperava um certo 
princípio de “solidariedade 
corporativa”. Essa prática 
fazia-se notar nos negócios 
preferenciais que as empre-
sas dependentes dos gré-
mios, tais como as mútuas, 
faziam entre si e com os pró-
prios organismos corporativos, em especial com os 
grémios. As cooperativas de abastecimento acorda-
vam nos preços de oferta dos aprestos e de outros 
fatores de produção e forneciam-nos aos armado-
res das respetivas frotas. 

Mais evidente é o facto de a Mútua dos Navios Baca-
lhoeiros e as mútuas do Arrasto e da Sardinha esta-
rem inibidas de explorar o ramo de acidentes de 
trabalho para permitir que a Mútua dos Pescado-
res, a mais pequena dessas sociedades, o tomasse 
exclusivamente para si mediante contratos de 
cedência em resseguro. Animado pelos resultados 
do sistema, um dirigente corporativo do sector afir-
mou em 1942 que, na pesca, fora colocada em prá-
tica “uma verdadeira Economia Social, despida de 
ficções socialistas e concentrada em vivas realiza-
ções de fomento nacional”3.

Além do negócio segurador que as mútuas e os res-
petivos grémios monopolizaram, proporcionando 
ao fomento estatal das pescas mais um recurso pro-
tecionista, as mútuas corporativas assumiram um 

3 Jornal do Pescador, “Mútuas de seguros”, Janeiro de 1943, 
p. 7.

papel de compensação da modesta previdência 
que o Estado oferecia às comunidades marítimas. 
Em teoria, as Casas dos Pescadores deviam assumir 
o regime especial de previdência a que lei as obri-
gava, garantindo aos homens do mar e suas famí-
lias pequenas modalidades de seguro contra aciden-

tes de trabalho. Na prática, 
nunca o fizeram. Por ini-
ciativa do Governo, em 
1942 essa tarefa foi entre-
gue à Mútua dos Pescado-
res. Ainda assim, em 1939 e 
1941, respetivamente, foram 
instituídas as primeiras e 
mais ousadas modalidades 
de seguro social das Casas 
dos Pescadores: os fundos 
de reforma dos pescadores 

de bacalhau e do arrasto. Embora fossem pensões 
de cobertura restrita, atribuídas segundo critérios 
casuísticos (por meio de “fundos de auxílio” de voca-
ção apenas assistencial), acabaram por ser benefí-
cios onerosos para as modestas receitas das Casas 
dos Pescadores. Dado o valor exíguo das pensões, e 
porque a ideia de criar um único fundo de reforma 
para todos os pescadores nunca vingou, a oligar-
quia corporativa tudo fez para que essas prestações 
sociais não deixassem de ser pagas, pelo menos 
aos “melhores pescadores”4. Na concretização des-
tes esquemas rudimentares de previdência, o papel 
mais decisivo foi entregue à Mútua dos Pescadores. 

A Mútua dos Pescadores

Nascida na organização das pescas e no modelo 
corporativo de enquadramento das populações 
marítimas definido pelo Estado Novo, a pequena 
Mútua dos Pescadores foi criada rente ao poder 

4 Com esse propósito, em 1950 as pensões de reforma dos 
bacalhoeiros e dos pescadores de arrasto de Cabo Branco 
seriam tomadas pela Junta Central das Casas dos Pes-
cadores, tal como os abonos de família destinados aos 
“filhos legítimos de pescadores de bacalhau”, benefício 
social instituído em 1946.

Além do negócio segurador que 
as mútuas e os respetivos grémios 
monopolizaram, proporcionando 

ao fomento estatal das pescas 
mais um recurso protecionista, as 

mútuas corporativas assumiram um 
papel de compensação da modesta 

previdência que o Estado oferecia às 
comunidades marítimas.
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político salazarista. Foi colocada entre o Ministé-
rio das Finanças e a organização corporativa das 
pescas, cuja tutela por sua vez se repartia, confli-
tuosamente, entre os ministérios da Marinha e da 
Economia. Desenhada segundo o modelo das três 
mútuas de seguros que o 
Estado já criara – Baca-
lhoeiros, Arrasto e Sardinha 
–, a Mútua dos Pescadores 
resultou da iniciativa polí-
tica de Henrique Tenreiro. 

A Mútua da pequena pesca ou dos “pescadores sem 
patrão”, como a propaganda costumava dizer, não 
nasceu de qualquer dinâmica associativa dos inte-
ressados. Surgiu da iniciativa do Governo, por meio 
do seu braço longo, a organização corporativa. Não 
sendo um organismo corporativo, nasceu como 
empresa de direito privado, tal como as restantes 
mútuas da pesca. Tal como o legislador a designou, 
tratava-se de uma “empresa filha da organização 
corporativa”. 

O processo de imposição da Mútua aos pescadores 
despertou resistências semelhantes às que foram 
notadas noutras áreas da organização corporativa 
do trabalho e do próprio patronato. No final dos 
anos quarenta e durante a década seguinte, per-
sistiu a desconfiança dos 
homens do mar em rela-
ção às Casas dos Pescado-
res e aos contratos de traba-
lho impostos pelo Estado, 
em especial nas pescas que 
conheciam formas de salá-
rio fixo. A questão dos pré-
mios, ou das quotas de 
mutualidade, e das regras 
de desconto em lota para 
fins de cobrança do prémio, levantou protestos e 
despertou reações em diversos portos. 

A Mútua dos Pescadores é hoje uma empresa social. 
Em face do Direito, é uma cooperativa de utentes 

de seguros, perfil jurídico e social que tomou desde 
que se converteu em cooperativa, em 2004. Opção 
estratégica que supôs diversas e boas motivações 
(financeiras e fiscais, sobretudo), mas igualmente 
uma opção de pertença a um amplo setor coopera-

tivo e social, numa filiação 
coerente com a cultura de 
empresa que a Mútua cons-
truiu depois de 1974. Invo-
cando a democratização 
dos Estatutos e a euforia 
com que a Mútua se acabara 

de libertar da era autoritária-corporativa, no Relató-
rio e Contas de 1975 a primeira direção eleita e cons-
tituída inteiramente por pescadores não hesita em 
classificar a Mútua como “cooperativa de seguros”. 

A Mútua dos Pescadores desenvolve uma atividade 
seguradora dirigida ao sector da pesca e, mais 
recentemente, a outros setores da economia e do 
trabalho. A sua principal missão consiste em garan-
tir a proteção dos associados em caso de acidente. 
Seguradora especializada, é líder do mercado de 
seguros da pesca em Portugal. Ao abrigo do prin-
cípio mutualista, a Mútua assume uma responsabi-
lidade social que excede a dimensão comercial da 
atividade seguradora. Os dirigentes da Mútua são 
também seus associados e, por inerência do esta-

tuto de Cooperativa que a 
empresa tomou em 2003, 
os sócios são automatica-
mente cooperadores. 

A vida financeira da Mútua 
não determina a sua iden-
tidade cultural, mas condi-
ciona a estratégia de ges-
tão da empresa e sugere um 
cuidado equilíbrio entre a 

dimensão associativa da organização, inscrita na sua 
história, e as exigências técnicas e comerciais que 
decorrem do quadro concorrencial em que opera. 
Tal significa que o capital da empresa só cresce em 
função de resultados que, por sua vez, dependem 

No final dos anos quarenta e durante a 
década seguinte, persistiu a desconfiança 

dos homens do mar em relação às 
Casas dos Pescadores e aos contratos de 

trabalho impostos pelo Estado …

A Mútua dos Pescadores desenvolve uma 
atividade seguradora dirigida ao sector 
da pesca e, mais recentemente, a outros 
setores da economia e do trabalho. A sua 

principal missão consiste em garantir 
a proteção dos associados em caso de 
acidente. Seguradora especializada, é 

líder do mercado de seguros da pesca em 
Portugal.
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de baixa sinistralidade e de boa tarifação. Dado que 
a Mútua é uma cooperativa de seguros, a sua prá-
tica tarifária assenta numa estabilidade de baixo 
preço, conjugada com um serviço técnico e social 
que garante a qualidade do produto de seguro. 

Conhecendo as realidades 
sociais da pesca por meio 
da sua longa experiência de 
proximidade com as comu-
nidades e beneficiando da 
intermediação sindical de 
alguns dos seus dirigentes e 
delegados, a Mútua dos Pes-
cadores desenvolve uma ati-
vidade seguradora de sen-
tido dinâmico e realista. 

As condições naturais do trabalho no mar e a natu-
reza finita e móvel dos recursos piscícolas sempre 
determinaram a incerteza de rendimento do trabalho 
na pesca – “hoje fortuna, amanhã miséria”, segundo 
o retrato impressivo de Raul Brandão. Daí a dificul-
dade em promover a ideia de seguro e a delicadeza 
de o praticar segundo as exigências legais e técnicas 
que o enquadram, tanto mais que na pesca o salário 
varia, muitas vezes, em função da quantidade e valor 
do pescado. Conhecedora destas micro-realidades, a 
Mútua dos Pescadores tem renovado a sua oferta de 
seguros de pesca e ajustado os procedimentos técni-
cos e normativos que os enformam. Diversos aspetos 
da prática seguradora têm sido especialmente pon-
derados: o cálculo das garantias de cobertura em 
função de rendimentos incertos ou irrisórios, a fiabi-
lidade dos valores seguros e a dimensão social das 
práticas de indemnização. 

No momento em que celebra os seus 75 anos de 
vida, o balanço da intervenção da Mútua junto das 
comunidades marítimas, domínio em que a empresa 
se começou a distinguir na segunda metade dos 
anos oitenta, é indissociável de uma prática social 
do seguro. Tal implica, nomeadamente, um especial 
acompanhamento nos casos mais graves de sinistro 

e campanhas de prevenção dos acidentes assistidas 
por formação profissional. 

O duplo perfil de seguradora cooperativa e especia-
lizada que a Mútua dos Pescadores recentemente 

consolidou reforçou a sua 
lógica mutualista e abriu 
a sua responsabilidade 
social a domínios de ativi-
dade que excedem a pesca 
profissional. Atualmente, 
a Mútua detém uma posi-
ção crescente no mercado 
de seguros da náutica de 
recreio, bem como no setor 
marítimo-turístico, acompa-
nhando a obrigatoriedade 
do seguro de responsabili-

dade civil. Neste caso de resiliência organizativa e 
social, é notório que a herança do mutualismo cor-
porativo estava longe de fazer jus à retórica doutri-
nária que sempre o emoldurou. 
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… a Mútua dos Pescadores tem renovado 
a sua oferta de seguros de pesca e 

ajustado os procedimentos técnicos e 
normativos que os enformam. Diversos 
aspetos da prática seguradora têm sido 

especialmente ponderados: o cálculo 
das garantias de cobertura em função 
de rendimentos incertos ou irrisórios, 

a fiabilidade dos valores seguros e 
a dimensão social das práticas de 

indemnização.
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O seguro agrícola em Portugal – evolução, 
perspetivas futuras e importância do seguro num 
sistema de gestão de riscos

JOAQUIM SAMPAIO

IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.

1. Evolução do seguro agrícola em Portu-
gal

Antes da criação do SIPAC em 1996, o seguro agrí-
cola em Portugal, que existia desde 1980, já com 
prémios bonificados, praticamente não funcionava 
(em 1995, apenas 3  000 agricultores contratavam 
seguro). Este facto era devido a várias circunstân-
cias, designadamente: prémios líquidos a suportar 
pelos agricultores elevados (bonificações em média 
de 38%), dificuldade ou mesmo recusa por parte 
das seguradoras em efetuar seguro em determi-
nadas regiões (particularmente, em zonas de risco 
mais elevado) e inexistência de uma compensação 
de sinistralidade ajustada aos diferentes graus de 
risco de cada região (o mercado de resseguro não 
funcionava).

A reduzida expressão do seguro agrícola implicava 
a sistemática intervenção do Estado, no sentido de 
colmatar prejuízos decorrentes de todo o tipo de 
riscos, mesmo até os abrangidos pelo seguro de 
colheitas.

Por estas razões, os agricultores não sentiam moti-
vação para segurar as suas produções: os poucos 

que contratavam o seguro faziam-no predominan-
temente em zonas de elevado grau de sinistrali-
dade, estando dispostos a pagar prémios líquidos 
muito elevados. Em consequência desta situação, 
criou-se uma seleção adversa de segurados, que 
levou a um desinteresse por parte das segurado-
ras, acabando estas por se afastar, quase por com-
pleto, deste ramo de negócio.

Com vista a contrariar o vazio existente ao nível do 
seguro agrícola e a disponibilizar um sistema com 
condições de funcionamento, que garantisse a esta-
bilidade do rendimento dos agricultores, foi então 
criado em 1996 o SIPAC – Sistema Integrado de Pro-
teção Contra as Aleatoriedades Climáticas.

Este sistema assentava em três componentes dis-
tintas, que funcionavam de forma integrada: 
Seguro de Colheitas (com bonificação do prémio, 
calculada sobre uma tarifa de referência, quando 
a taxa comercial praticada pela seguradora ultra-
passa aquela tarifa), Fundo de Calamidades (com-
pensação aos agricultores por prejuízos provoca-
dos por causas não cobertas) e Compensação de 
Sinistralidade (compensação às seguradoras por 
excesso de sinistralidade). O SIPAC abrangia pra-
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ticamente todas as culturas do continente e era 
financiado exclusivamente com verbas nacionais. 
O nível de apoio máximo concedido variou entre 
85% (nos primeiros anos) e 70%. Tendo em conta 
que os encargos com este sistema (SIPAC) eram 
elevados e suportados exclusivamente por verbas 
nacionais, a sua existência passou a estar desajus-
tada face aos constrangimentos orçamentais exis-
tentes no país. Assim, e atendendo à possibilidade 
de enquadramento deste tipo de seguros na regu-
lamentação comunitária, optou-se por criar novos 
seguros, co-financiados, que constam no quadro 
abaixo.
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Estes	novos	seguros	assentam	numa	lógica	mais	racional	de	atribuição	das	bonificações	(dissociada	

do	 risco),	 estão	 mais	 bem	 adaptados	 às	 necessidades	 dos	 agricultores,	 e	 são	 mais	 atrativos,	

dinâmicos	e	financeiramente	equilibrados.	

De	notar	que	a	Compensação	de	Sinistralidade	do	SIPAC	ainda	se	mantém	em	vigor,	sendo	nela	que	o	

SSA	se	encontra	ancorado,	enquanto	não	for	criada	legislação	autónoma.	

	

• ADESÃO	AO	SEGURO	–	ADERENTES	E	CAPITAL	SEGURO	

Quanto	 à	 análise	 da	 evolução	 do	 seguro	 agrícola,	 e	 conforme	 se	 pode	 constatar	 pelo	Gráfico	 1,	 a	

adesão	 ao	 seguro	 de	 colheita	 nos	 primeiros	 quatro	 anos	 do	 SIPAC	 foi	 muito	 elevada,	 tendo-se	

superado	 todas	 as	 expectativas	 existentes.	O	número	 total	 de	 agricultores	 abrangidos	pelo	 seguro	

passou	de	3	000	em	1995,	para	cerca	de	104	000	em	1999,	isto	é,	aumentou	34	vezes.	Este	elevado	

nível	de	adesão	ao	seguro,	levou	a	que,	em	1999,	28%	da	área	cultivada	com	as	culturas	abrangidas	

pelo	 SIPAC	 estivesse	 segura.	 Note-se	 que,	 nesse	 ano,	 algumas	 culturas	 atingiram	 valores	 (área	

segura/área	cultivada)	muito	expressivos,	como	por	exemplo	o	tomate	(81%),	a	pera	(73%),	o	trigo	

(70%),	o	triticale	(67%),	a	vinha	para	vinho	(64%)	e	a	maçã	(51%).	

Para	esta	súbita	adesão	ao	seguro	em	muito	contribuíram	os	seguintes	aspetos:	

• elevado	nível	de	apoio	ao	prémio	que	o	SIPAC	passou	a	proporcionar	(até	85%);	

• possibilidade	de	serem	apoiados	riscos	não	cobertos,	através	do	Fundo	de	Calamidades,	desde	

que	 o	 agricultor	 tivesse	 celebrado	 seguro	 e	 aderido	 ao	 mecanismo.	 Acresce	 a	 isto,	 a	

circunstância	de	esta	componente	ter	sido	accionada	pela	primeira	vez	 logo	no	segundo	ano	

(1997)	 de	 existência	 do	 SIPAC,	 envolvendo	 um	 largo	 número	 de	 atividades	 (cereais,	 vinha,	

tomate	indústria,	cereja,	batata	e	melão,	em	várias	regiões)	e	o	apoio	ter	revestido	a	forma	de	

subsídio	a	fundo	perdido;	

• introdução	 no	 sistema	 da	 componente	 Compensação	 de	 Sinistralidade,	 permitindo	 criar	

condições	para	que	as	seguradoras	passassem	a	contratar	seguros.	

SISTEMA DE SEGUROS AGRÍCOLAS (SSA) 

SEGURO	DE	COLHEITAS	(SC)	
Criado	em	2014	

Co-financiado	ao	abrigo	do	
Reg.	1305/	-	FEADER	

SEGURO	VITÍCOLA	DE	
COLHEITAS	(SVC)	
Criado	em	2012	

Co-financiado	ao	abrigo	do	
Reg.	das	OCM’s	-	FEAGA	

SEGURO	DE	FRUTAS	E	
HORTÍCOLAS	-	OP´s	(SFH-OP)	
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Reg.	das	OCM’s	-	FEAGA	

Ana Filipe Morais 10/3/17 11:52
Comment [1]: Tirar	o	bold	

Ana Filipe Morais 10/3/17 11:52
Comment [2]: Tirar	o	bold	

Estes novos seguros assentam numa lógica mais 
racional de atribuição das bonificações (dissociada 
do risco), estão mais bem adaptados às necessida-
des dos agricultores, e são mais atrativos, dinâmi-
cos e financeiramente equilibrados.

De notar que a Compensação de Sinistralidade do 
SIPAC ainda se mantém em vigor, sendo nela que o 
SSA se encontra ancorado, enquanto não for criada 
legislação autónoma.

Adesão ao seguro – Aderentes e Capital seguro

Quanto à análise da evolução do seguro agrícola, e 
conforme se pode constatar pelo Gráfico 1, a adesão 
ao seguro de colheita nos primeiros quatro anos do 
SIPAC foi muito elevada, tendo-se superado todas 
as expectativas existentes. O número total de agri-
cultores abrangidos pelo seguro passou de 3  000 
em 1995, para cerca de 104  000 em 1999, isto é, 
aumentou 34 vezes. Este elevado nível de adesão 
ao seguro, levou a que, em 1999, 28% da área cul-
tivada com as culturas abrangidas pelo SIPAC esti-
vesse segura. Note-se que, nesse ano, algumas cul-
turas atingiram valores (área segura/área cultivada) 

muito expressivos, como por exemplo o tomate 
(81%), a pera (73%), o trigo (70%), o triticale (67%), 
a vinha para vinho (64%) e a maçã (51%).

Para esta súbita adesão ao seguro em muito contri-
buíram os seguintes aspetos:

• elevado nível de apoio ao prémio que o SIPAC 
passou a proporcionar (até 85%);

• possibilidade de serem apoiados riscos não 
cobertos, através do Fundo de Calamidades, 
desde que o agricultor tivesse celebrado seguro e 
aderido ao mecanismo. Acresce a isto, a circuns-
tância de esta componente ter sido accionada 
pela primeira vez logo no segundo ano (1997) 
de existência do SIPAC, envolvendo um largo 
número de atividades (cereais, vinha, tomate 
indústria, cereja, batata e melão, em várias 
regiões) e o apoio ter revestido a forma de sub-
sídio a fundo perdido;

• introdução no sistema da componente Compen-
sação de Sinistralidade, permitindo criar condi-
ções para que as seguradoras passassem a con-
tratar seguros.

No entanto, a partir de 1999, começou-se a regis-
tar um decréscimo de adesão ao seguro, o qual se 
acentuou após 2002, passando, em 2003, a repre-
sentatividade da área segura na área cultivada para 
cerca de 19%, isto é, desceu 32% em quatro anos.

O decréscimo de adesão que se registou no SIPAC 
deveu-se, no essencial, aos seguintes fatores:

• a tendência de descida da sinistralidade (medida 
com base no indicador indemnizações/capital 
seguro), que se verificou até 2006;

• a redução em 10 p.p. do nível máximo de boni-
ficação no ano 2000 (passou de 85% para 75%);

• o facto de os apoios atribuídos pelo Fundo de 
Calamidades (1998, 2000 e 2001) terem pas-
sado a revestir a forma de linhas de crédito com 
bonificação de juros, não tão atrativas para os 
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agricultores como o subsídio, que foi atribuído 
em 1997, e sempre condicionadas à vontade da 
banca de conceder o crédito;

• o facto de nem sempre se ter declarado calami-
dade, e consequentemente acionado o Fundo 
de Calamidades, quando se verificaram prejuízos 
avultados (superiores a 50%) provocados por ris-
cos não cobertos;

• a redução que se verificou, durante o período 
de vigência do SIPAC, no número de explorações 
existentes no país, principalmente nas de área 
mais reduzida, nas quais se enquadram algumas 
das explorações abrangidas pelo seguro (note-se 
que a área média por agricultor com seguro no 
SIPAC era de 4,2 ha).

Gráfico	1	–	Evolução	do	número	de	agricultores	(1995	a	2015)
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Gráfico 1: Evolução do número de agricultores  
(1995 a 2015)

Após 2013, e já no período em que passou a vigorar 
o novo sistema de seguros SSA (2014 e 2015), cons-
tata-se que a adesão regista uma ligeira tendência 
de crescimento, que pode ser já consequência das 
características inerentes ao novo seguro, designa-
damente a introdução de novos riscos e a existên-
cia de contrato de seguro como critério de priori-
dade/majoração relativamente a outros regimes de 
apoio público (investimento).

No que diz respeito ao capital seguro (Gráfico 2), 
verifica-se que, no essencial, a sua evolução acom-
panhou a adesão do número de agricultores, regis-
tando-se contudo uma subida pronunciada, desde 
a criação do novo sistema de seguros, quer a pre-
ços constantes, quer a preços correntes.

Gráfico	2	–	Evolução	do	capital	seguro	(1995	a	2016)
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Gráfico 2: Evolução do capital seguro (1995 a 2016)

Ao nível da representatividade do capital seguro por 
cultura, destacam-se, no período em análise (1997 a 
2015) a vinha para vinho (48%), os cereais (17%), as 
pomóideas (14%) e o tomate (10%), que no seu con-
junto representam 89% do capital. No período do 
SSA, merece especial destaque a subida da repre-
sentatividade da cultura do tomate para 18% (no 
SIPAC representava 9%) e do olival, que representa 
agora 12% do total de capital (enquanto no SIPAC 
representava apenas 1,5%). No Gráfico 3 apresen-
ta-se a evolução da distribuição do capital seguro 
por cultura.

Gráfico	3	–	Evolução	do	capital	seguro	por	cultura	(1997	a	2015)
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Gráfico 3: Evolução do capital seguro por cultura  
(1997 a 2015)

No capital médio por agricultor verifica-se uma ten-
dência de aumento, que se acentuou nos últimos 
anos, após a entrada em funcionamento do novo sis-
tema de seguros (Gráfico 4). Este acréscimo (quer a 
preços constantes, quer a preços correntes), deve-se, 
essencialmente, ao aumento da área média segura 
por agricultor, que passou de 4,2  ha no período do 
SIPAC para 6,4 ha (+52%), nos dois primeiros anos de 
funcionamento do novo sistema (2014 e 2015).
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Gráfico	4	–	Evolução	do	capital	seguro/agricultor	(1997	a	2015)
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Gráfico 4: Evolução do capital seguro por cultura  
(1997 a 2015)

Prémios comerciais e Bonificações

Em termos evolutivos, verifica-se que, no essencial, 
os prémios e as bonificações registaram a mesma 
tendência (Gráfico 5). Após um aumento suces-
sivo entre 1997 e 1999, seguiu-se uma tendência 
decrescente até 2007, com um posterior aumento 
em 2008. Nos dois anos seguintes, os valores manti-
veram-se praticamente constantes, tendo-se regis-
tado uma nova redução entre 2011 e 2014, no caso 
dos prémios e até 2013, no caso das bonificações.

Gráfico	5	-	Evolução	dos	prémios	e	bonificações	a	preços	constantes	1997	(1997	a	2016)
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Fonte: IFAP

Gráfico 5: Evolução dos prémios e bonificações a 
preços constantes 1997 (1997 a 2016)

Relativamente ao prémio líquido a cargo do agri-
cultor por 1  000€ de capital seguro, e com vista a 
permitir fazer uma apreciação já englobando o SC 
e o SVC, apresenta-se no Gráfico 6 a evolução des-
tes dois seguros em separado. Nos três primeiros 
anos do SIPAC (1997 a 1999), o valor apresentou-se 
relativamente baixo, tendo-se seguido uma subida 
muito significativa em 2000 (109% na vinha e 82% 
nas restantes culturas), devido à redução expressiva 

que se verificou no nível médio de bonificação dos 
prémios (-21%). 

Entre 2000 e 2011, quer na vinha, quer nas restan-
tes culturas, o valor do indicador não registou osci-
lações muito acentuadas. Nos anos de 2012 e 2013, 
no que se refere às restantes culturas, ocorreu um 
súbito crescimento deste indicador, que esteve 
essencialmente associado a uma redução do nível 
médio de bonificação (-20%), decorrente da opção 
contratual (seguradora/segurado) de adoção de um 
prejuízo mínimo indemnizável (PMI) de 5% 1, cir-
cunstância que limitava o nível máximo de bonifi-
cação a 50%. Já no primeiro ano de funcionamento 
do SC, registou-se uma súbita quebra do prémio 
líquido a suportar pelo agricultor (-60% face ao ano 
anterior e -36% face à média de todo o período do 
SIPAC), essencialmente decorrente da aplicação do 
PMI de 30%, que como atrás referido, se traduziu 
numa redução dos prémios comerciais praticados. 
Quanto à vinha, não se identificam oscilações sig-
nificativas neste indicador, após 2012.

Gráfico	6	–	Evolução	do	prémio	líquido/1.000€	capital	seguro	(1997	a	2016)
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Gráfico 6: Evolução do prémio líquido/1.000€ capital 
seguro (1997 a 2016)

Consideramos interessante analisar o compor-
tamento da evolução do prémio líquido a cargo 
do agricultor (por 1  000€ de capital seguro), para 
o grupo das restantes culturas (não incluindo a 
vinha), com maior representatividade no seguro de 
colheitas (83% do capital seguro total sem vinha). 

1 Para um PMI de 5%, o nível máximo de bonificação era de 
50%; para um PMI de 30%, o nível máximo de bonificação 
era de 70%.
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No Gráfico 7, é bem evidente a diferença entre o 
custo do seguro para o agricultor na cultura da 
maçã, quando comparado, quer com o valor médio 
de todas as culturas (sem incluir a vinha), quer com 
as mais representativas no seguro. Note-se que, o 
afastamento do custo da maçã relativamente à 
média mantém-se em todo o período em análise, o 
que tem a ver com a circunstância dos contratos de 
seguro para esta cultura incidirem, essencialmente, 
nas regiões de sinistralidade mais elevada (interior 
Norte, onde se concentra, em média, 83% do capi-
tal seguro de maçã). Nos três últimos anos do SIPAC 
(2011 a 2013), o afastamento acentuou-se bastante, 
em resultado da conjugação da descida do nível 
médio de bonificação e da subida das taxas comer-
ciais praticadas, essencialmente decorrente da ele-
vada sinistralidade registada nos anos anteriores.

Fonte: IFAP

Gráfico 7: Evolução do prémio líquido/1 000€ capital 
seguro por cultura (1997 a 2015)

No Gráfico 8, apresenta-se a evolução da taxa 
comercial média, abrangendo quer o período do 
SIPAC, quer o do novo seguro.

Gráfico	8	–	Evolução	da	taxa	comercial	média	(1997	a	2016)
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Gráfico 8: Evolução da taxa comercial média  
(1997 a 2016)

O comportamento da evolução da taxa comer-
cial média na vinha (SIPAC + SVC) e nas restan-
tes culturas (SIPAC + SC) foi diferente ao longo do 
período em análise. No caso da vinha, a evolução 
da taxa média mostra uma tendência decrescente, 
que tem vindo a ocorrer de forma gradual, desde 
1999 (-55%, de 1999 a 2016). Nas outras culturas, o 
decréscimo só foi notório a partir de 2010 (-47%, de 
2010 a 2016), tendo-se acentuado a partir de 2013 
(-34%, de 2013 a 2016). Este facto deveu-se essen-
cialmente à aplicação, já no âmbito do novo SC, do 
requisito comunitário (Reg. (UE) n.º 1305/2013) rela-
tivo ao PMI, que ao passar para um valor único de 
30%, diminuiu a exposição da seguradora ao risco 
(prejuízos inferiores a 30% não são indemnizáveis), 
que se traduziu numa redução expressiva dos pré-
mios comerciais praticados.

Área segura e Produção segura

Da comparação da representatividade, quer da área 
segura na área cultivada, quer da produção segura 
na produção total, para as principais culturas segu-
ras, entre o período de vigência do SIPAC e o do 
SSA, resulta que ambas apresentam decréscimos, 
com exceção do olival para azeite e do arroz (Grá-
ficos 9 e 10).

Gráfico	9	–	Área	segura/Área	cultivada
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Fonte: IFAP, INE

Gráfico 9: Área segura/Área cultivada

Focando-nos apenas na evolução nos últimos anos, 
e comparando 2013 (último ano do SIPAC) com 
2015 (último ano do SSA com dados disponíveis por 
cultura), merecem particular referência as seguin-
tes situações: na vinha, maçã e cereais, os valores 
mantêm-se dentro da mesma ordem de grandeza; 
no tomate registaram-se subidas de 49% na área 
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e 21% na produção (uma vez que o valor médio 
da produtividade segura se manteve, enquanto o 
valor nacional aumentou); na pera, apesar de não 
haver acréscimos na representatividade da área, 
a representatividade da produção segura registou 
uma subida muito significativa (65%), uma vez que 
a produção segura aumentou enquanto a produção 
nacional decresceu; no olival para azeite, ambas as 
representatividades aumentaram cerca de 50% e 
no arroz os acréscimos situam-se na ordem dos 
300%. O pêssego e a cereja tiveram uma redução 
expressiva na representatividade área segura/área 
cultivada que passou, em ambas as culturas, para 
cerca de metade e na representatividade da pro-
dução, onde a redução foi de 77% e 66%, respeti-
vamente.

Despesa pública com o seguro

No Gráfico 11, apresenta-se a evolução da despesa 
pública com o seguro, por cada 1  000€ de capital 
seguro, sendo de assinalar a redução do encargo 

Gráfico	10	–	Produção	segura/Produção	cultivada
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Fonte: IFAP, INE

Gráfico 10: Produção segura/Produção cultivada para o Estado a partir de 2012, em consequência da 
entrada em vigor dos novos seguros, cofinanciados.

Sinistralidade

Relativamente à análise da sinistralidade, e de 
acordo com o Gráfico 12, constata-se a existência 
de dois subperíodos distintos: um primeiro período, 
de 1997 a 2006, no qual a maioria (70%) dos anos 
apresenta valores de indemnizações/capital inferio-
res à média global (7 em 10 anos) e outro, de 2007 a 
2015, em que esta situação ocorre apenas num ano, 
isto é em 11% dos anos.

O rácio indemnizações/capital no primeiro período 
corresponde a 4,6%, enquanto no segundo período 
sobe para 5,6% (+ 22%). Este acréscimo verifica-se 
porque a redução do montante do capital médio 
anual (-44%) foi superior à diminuição do valor 
da indemnização média anual (32%), ou seja, ao 
contrário do que seria desejável, saiu do seguro, 
essencialmente o capital associado a situações de 
menor risco, contribuindo para o aumento da sele-
ção adversa.

Fonte: IFAP

Gráfico 12: Evolução do rácio indemnizações/capital 
seguro (1997 a 2015)

Relativamente ao rácio indemnizações/prémios 
(Gráfico 13), verifica-se que este aumentou no 
segundo período (+42%), tendo em conta que a 
diminuição ocorrida no valor do prémio médio 
anual (-53%) foi superior à quebra registada no 
valor médio anual das indemnizações (-32%). Este 
facto evidencia que, nos últimos nove anos, existe 
uma tendência dos prémios para se aproximarem 
das indemnizações.

Gráfico	11	–	Evolução	da	despesa	pública/1.000€	de	capital	seguro	(1997	a	2015)
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Gráfico 11: Evolução da despesa pública/1.000€ de 
capital seguro (1997 a 2015)
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Fonte: IFAP

Gráfico 13: Evolução do rácio indemnizações/prémios  
(1997 a 2015)

A principal causa de sinistro foi a geada (66%), 
seguida do granizo (28%). Esta situação é visível 
na maioria dos anos (Gráfico 14), sendo exceção os 
anos de 1997, 2006 e 2011, nos quais as indemni-
zações afetas ao granizo excederam as de geada. 
Em 2014, a principal causa de sinistro foi a chuva 
persistente, associada ao seguro especial “Tomate 
para indústria” criado nesse ano, seguida do gra-
nizo, tromba de água e geada. 

Gráfico	14	–	Evolução	das	indemnizações	a	preços	constantes	1997,	por	causa	de	sinistro	(1997	a	2015)
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Fonte: IFAP

Gráfico 14: Evolução das indemnizações a preços 
constantes 1997, por causa de sinistro (1997 a 2015)

Porém, quando se faz uma análise a nível regional, 
constata-se que a prevalência da causa de sinis-
tro por geada se circunscreve às regiões do interior 
Norte (que corresponde às regiões D e E do seguro), 
enquanto o granizo é a causa de sinistro com maior 
representatividade nas restantes regiões (regiões A, 
B e C do seguro).

No período em estudo, as culturas para onde foram 
canalizados os maiores montantes de indemniza-

ções foram a maçã (45%), a vinha para vinho (34%), 
o tomate (4,5%) a pera (3,6%), a cereja (3,6%), e 
o pêssego (3,4%). É de assinalar as indemnizações 
relativas à cultura do tomate em 2014, que repre-
sentaram 58% do total.

2. Perspetivas futuras do seguro agrícola 
e sua importância num sistema de gestão 
de riscos

As perspetivas de evolução dos sistemas de gestão 
de riscos não podem, na minha opinião, ser dis-
sociadas do impacto que as alterações climáticas 
provocam na agricultura, na medida em que nos 
confrontamos hoje com a ocorrência de fenóme-
nos meteorológicos que, embora na sua natureza 
sejam iguais aos do passado, se caracterizam de 
forma diferente, a vários níveis, designadamente no 
que se refere à época, intensidade e frequência com 
que surgem. Estes “novos fenómenos” potenciam a 
exposição da produção agrícola aos riscos climáti-
cos, a que já estava sujeita, induzindo uma maior 
heterogeneidade no rendimento dos agricultores, 
com todas as consequências negativas daí decor-
rentes.

O ritmo a que os vários fenómenos climáticos se 
vão afastando de um padrão, que era relativamente 
conhecido e classificado como normal e que, com 
alguma probabilidade, era expectável verificar-se 
(probabilidade essa avaliada com base nos dados 
históricos meteorológicos, quer em termos de fre-
quência quer de intensidade), é de tal maneira ele-
vado que dificulta que a escolha das culturas e 
variedades se faça, como seria desejável, com base 
em critérios de adaptabilidade climática.

Esta circunstância vem criar uma dificuldade acres-
cida na análise do risco associada aos fenómenos 
climáticos, não só aos que já constam no seguro 
agrícola (riscos cobertos), mas também relativa-
mente a novos riscos que se pretendem vir a incluir 
no seguro.
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Assim, torna-se essencial a existência de instru-
mentos de gestão de riscos adequados a esta nova 
realidade, de modo a poderem dar um contributo 
efetivo para a estabilização do rendimento dos agri-
cultores.

No que se refere aos seguros, que são um dos prin-
cipais instrumentos de gestão de riscos, deve ter-
-se em conta alguns aspetos que julgamos impor-
tantes realçar:

• A cobertura total e completa de todos os riscos 
para todas as culturas é uma circunstância que 
dificilmente se atinge. De resto, parece-nos ser 
esta a razão pela qual, tanto quanto sabemos, 
não existe no mundo nenhum seguro com estas 
características. Ou seja, por muito completo que 
seja um seguro agrícola, ao nível da sua cober-
tura, poderão sempre ficar de fora alguns ris-
cos que, pela sua natureza e características (por 
exemplo a elevada frequência/intensidade e/ou 
a difícil identificação causa/efeito), dificilmente 
são enquadráveis num sistema de seguros, de 
forma individualizada, como por exemplo o risco 
de seca. Embora este risco tenha uma grande 
importância para a atividade agrícola, principal-
mente num clima com as características do que 
existe em Portugal, de acentuada heterogenei-
dade (agravada ainda pelas alterações climáticas 
já referidas), designadamente na forma como a 
chuva se distribui ao longo do ano, a sua incor-
poração, como risco individualizado, no seguro 
de colheitas revela-se difícil.

 Isto porque, ao contrário do que pode parecer, 
a seca é um risco muito difícil de identificar e 
avaliar os seus efeitos, de forma individualizada, 
razão pela qual as seguradoras dificilmente o 
contratam. As quebras de produção provocadas 
numa situação de seca, muitas vezes não estão 
associadas, exclusivamente, a este risco, mas à 
interação de outros fenómenos, que às vezes são 
até antagónicos, como acontece por exemplo nos 
cereais, em que durante o mesmo ciclo de pro-
dução, pode ocorrer uma seca nos meses de pri-

mavera (essencialmente março e abril, período 
em que a água é determinante para a produção), 
após se ter registado um excesso de água nos 
meses de inverno (frequentemente com enchar-
camento de solo, fator a que os cereais são muito 
sensíveis).

 Nestas circunstâncias, torna-se pois muito difí-
cil identificar, com rigor, quais os efeitos da que-
bra de produção que devem ser exclusivamente 
imputados à seca, pelo que este tipo de riscos, 
quando cobertos, devem surgir incorporados 
num seguro de produção integral, que abranja 
todos os riscos que afetam a produção (climáti-
cos, pragas e doenças). A este propósito, importa 
referir que já estudamos um modelo de seguro, 
para o trigo e cevada em OPs, que embora seja 
a todos os títulos diferenciado dos seguros exis-
tentes, reúne condições, no meu entender, para 
ser operacionalmente exequível e adaptável a 
outras atividades, designadamente plantações. 
Este tipo de seguro é dirigido exclusivamente a 
produtores de OPs, e visa indemnizar parte do 
prejuízo quando ocorram calamidades, que de 
forma generalizada (não se destina a ocorrências 
individualizadas), provoquem quebras de produ-
ção. O acionamento deste seguro assenta numa 
sustentada forma de fixação de valores de refe-
rência (com base em médias de produtividades) 
apurados quer ao nível da OP/cultura, quer ao 
nível do produtor. Julgo que seria de grande uti-
lidade, para aumentar as opções de cobertura de 
risco disponibilizadas pelos seguros agrícolas, a 
incorporação de um modelo deste tipo.

• Os prejuízos que estão na origem das quebras de 
produção dos agricultores são, por isso, muitas 
vezes provocados, não exclusivamente por um 
só risco de forma isolada, mas sim pela intera-
ção dos efeitos de vários riscos que ocorrem na 
mesma campanha. Ora, nestas situações, os pre-
juízos só são parcialmente pagos, na proporção 
da afetação provocada pelos riscos cobertos pelo 
seguro (caso o produtor tenha celebrado seguro), 
ficando o restante prejuízo a cargo do agricultor. 



65O seguro agrícola em Portugal – evolução, perspetivas futuras e importância do seguro num sistema de gestão de riscos

 Considero que, com os impactos que as altera-
ções climáticas já provocam nas culturas, e que 
irão certamente continuar, a criação de seguros 
de produção integral (do tipo do atrás referido), 
que englobem a totalidade dos riscos (climáti-
cos, pragas e doenças), torna-se cada vez mais 
premente. Parece-me, assim, que o contributo 
do seguro para a estabilização dos rendimentos 
dos agricultores, assente exclusivamente num 
modelo que funcione risco a risco, se pode vir a 
revelar insuficiente.

• Ao agricultor interessa que os riscos passíveis de 
contratação estejam adaptados às suas necessi-
dades reais, de modo a que possa partilhar o risco 
inerente à atividade que desenvolve. Por sua vez, 
à seguradora interessa ter uma carteira diversi-
ficada, de modo a dispersar ao máximo o risco 
e assim ultrapassar o “tradicional” problema do 
risco sistémico. Neste sentido, qualquer sistema 
de seguros que se pretenda equilibrado, viável e 
eficaz deverá, entre outros aspetos, contemplar 
riscos diferenciados.

• Apesar de o sistema de seguros actualmente em 
vigor já contemplar um alargado leque de ris-
cos, a continuação da criação de novos segu-
ros especiais para riscos específicos e determi-
nadas culturas e regiões, é um dos objetivos do 
novo sistema de seguro de colheitas e, na minha 
opinião, deve constituir um dos principais focos 
para dinamizar o seguro e torná-lo num instru-
mento atrativo e bem adaptado às necessidades 
dos agricultores.

 Há, no entanto, uma tendência para se pen-
sar que a inclusão de um novo risco no seguro 
é algo relativamente simples, bastando para tal 
que se legisle nesse sentido. Ora, esta ideia reve-
la-se enganadora, não só porque se trata de uma 
matéria que reveste alguma complexidade, mas 
também porque não basta que o risco esteja 
previsto na legislação para que necessariamente 
seja contratado.

 A adoção de novos riscos no seguro de colheitas 
deve sempre assentar na elaboração de estudos 
prévios que permitam avaliar da sua exequibili-
dade, os quais incluem, entre outros aspetos, os 
seguintes:

– rigorosa definição do risco, baseada na interli-
gação entre a ocorrência do fenómeno climá-
tico e os efeitos provocados na cultura;

– análise de dados estatísticos relativos à fre-
quência e intensidade com que ocorre o fenó-
meno climático (dados meteorológicos, pro-
duções), abrangendo uma série de anos, o 
mais longa possível (o que, regra geral, implica 
um grande volume de dados a tratar);

 Estes estudos visam, no essencial, a definição e 
a quantificação do risco associado ao novo fenó-
meno climático, a incluir no seguro, de modo a 
apurar o valor de uma taxa que permita avaliar a 
viabilidade de adoção do novo risco.

 Deve ainda referir-se que os seguros especiais 
não existem apenas para incorporar novos ris-
cos, mas também para criar condições que per-
mitam ultrapassar condicionantes que ocorram 
na contratação dos riscos já existentes, desig-
nadamente prémios excessivamente elevados 
(que os segurados podem não estar dispostos a 
pagar) ou, nalguns casos, recusa das segurado-
ras em assumir o risco.

 Nestas circunstâncias, o seguro especial, através 
de uma redefinição da forma de partilha de risco 
(seguradora/agricultor), designadamente pela 
utilização de franquias absolutas, pode levar a 
uma redução do prémio (por via do acréscimo 
da exposição ao risco a assumir pelo agricultor), 
que incentive a contratualização.

 Note-se que, já no âmbito do novo seguro de 
colheitas, foram criados seguros especiais, 
designadamente o seguro “Pomóideas – Interior 
Norte” e “Tomate para Indústria – Chuvas persis-
tentes”, encontrando-se a aguardar publicação 
da respectiva legislação os seguros “Citrinos – 
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Algarve Barrocal”, “Pera Rocha – Oeste” e “Cereja 
– Fendilhamento do fruto”.

Considero pois, que um seguro agrícola atrativo 
para o agricultor, com riscos diversificados e cus-
tos acessíveis, e que seja em simultâneo financei-
ramente equilibrado, constitui uma peça funda-
mental para o desenvolvimento, modernização e 
competitividade do setor agrícola.

Outra componente que se revela essencial no sis-
tema de seguro é o resseguro, particularmente pela 
grande exposição a que a atividade agrícola está 
sujeita, designadamente aos riscos de natureza 
calamitosa. O resseguro deve, preferencialmente, 
ser privado (sem necessidade de intervenção do 
Estado), cabendo exclusivamente às seguradoras 
efetuar contratos com os resseguradores que ope-
rem no mercado. Contudo, tendo em conta não só 
a experiência do passado, mas também as próprias 
características do seguro (designadamente no que 
se refere à natureza dos riscos que lhe estão associa-
dos), bem como a existência de algumas situações 
de seleção adversa, poderá revelar-se inviável que 
o resseguro funcione exclusivamente entre entida-
des privadas. Considero que, para colmatar a even-
tual não disponibilidade de resseguradoras no mer-
cado para este tipo de produto, o resseguro poderá 
ser efetuado entre as seguradoras e o Estado, como 
atualmente sucede, através do mecanismo de Com-
pensação de Sinistralidade (CS), que se tem reve-
lado essencial para o funcionamento dos seguros 
agrícolas em Portugal. Este mecanismo é acionado 
quando, em situações de excesso de sinistralidade, 
o valor das indemnizações ultrapassa 80% dos pré-
mios. A adesão à CS é efetuada mediante a con-
tribuição, por parte das seguradoras, de um valor 
equivalente a 7% dos prémios.

Ainda relativamente a esta matéria, julgo que seria 
adequado que a atual componente de CS passasse 
a revestir a forma de fundo de compensação de 
sinistralidade (financiado anualmente por verbas 
provenientes das seguradoras e do OE), na medida 

em que isso permitiria assegurar que a verba 
pública, não gasta num determinado ano, pudesse 
permanecer no fundo, induzindo uma maior robus-
tez no seu financiamento. Considero também, que 
se deveria evoluir no sentido de o apoio do Estado 
para este fundo ser objeto de resseguro, com vista 
a minimizar os impactos decorrentes de eventuais 
situações de sinistralidade anormalmente elevada, 
que exijam reforços para o fundo não previstos no 
OE.

Relativamente às situações que não ficam abran-
gidas pelo seguro (riscos/culturas/regiões), dever-
-se-á, no meu entender, evoluir no sentido da cria-
ção de instrumentos de gestão de riscos (com apoio 
comunitário) complementares ao seguro, como por 
exemplo fundos mutualistas ou fundos de contra-
partida. Estes instrumentos permitem não só mini-
mizar os prejuízos dos agricultores quando ocorrem 
fenómenos de natureza calamitosa (que originem 
quebras de produção acentuadas e generalizadas), 
como também evitar a criação de medidas de apoio 
público, avulsas, sempre que ocorram prejuízos 
provocados por riscos não cobertos pelo seguro.

A complementaridade entre o seguro e os outros 
instrumentos de gestão de riscos, exige, no entanto, 
que seja assegurado (através de uma única enti-
dade) que não existe sobrecompensação, isto é que 
o total das indemnizações atribuídas, independen-
temente do instrumento de gestão de riscos utili-
zado, não é superior ao prejuízo global.

Apesar de ser possível um sistema de gestão de ris-
cos assente exclusivamente em instrumentos que 
não os seguros, considero contudo que o modelo 
mais ajustado não deve ter uma configuração 
desse tipo. Isto porque existem alguns aspetos, que 
entendo como essenciais para uma adequada ges-
tão de riscos, designadamente os que dizem res-
peito à análise de risco e os que se prendem com o 
rigor que deve ser colocado na avaliação dos pre-
juízos (ao nível de cada agricultor), que pela sua 
natureza e especificidade constituem matérias para 
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as quais são as seguradoras que efetivamente se 
encontram mais vocacionadas.

Parece-me, contudo, importante que surja no mer-
cado um maior número de seguradoras a explorar 
o ramo agrícola, de modo a contribuírem para a 
modernização e crescimento deste tipo de seguro.

Assim, o pilar central de um sistema de gestão de 
riscos para o sector agrícola deve, a meu ver, ser 
o seguro (com prémio bonificado), que funcione 
de forma integrada com outros instrumentos que 
venham a ser criados para sua complementaridade 
(na parte dos prejuízos provocados por situações 
cuja cobertura não esteja prevista no seguro), desig-
nadamente os atrás referidos (fundos mutualistas 
ou fundos de contrapartida). O acesso a estes ins-
trumentos de gestão de riscos deve, todavia, ficar 
condicionado à existência de seguro. Este requisito, 
a meu ver fundamental, permitirá contribuir para 
aumentar a universalidade do seguro, minimizando 
os efeitos da seleção adversa e, por consequência, 
tornar o seu custo mais acessível aos agricultores.

Face ao atrás descrito, considero que os instrumen-
tos de gestão de riscos que constituem peças funda-
mentais para a estabilização dos rendimentos dos 
agricultores (na componente produção) são, em 
síntese, os que se apresentam no esquema abaixo.

Apesar de, neste momento, o sistema de segu-
ros não prever a existência da componente preço, 
julgo que, em consequência da sua grande volati-
lidade (que em conjunto com a heterogeneidade 
da produção agrícola constituem os principais fac-
tores que influenciam a flutuação do rendimento 
dos agricultores), seria extremamente vantajoso 
que, num futuro sistema integral de gestão de ris-
cos para a agricultura, a componente preço viesse 
também a estar incorporada.

Entendo que todos estes instrumentos de estabi-
lização de rendimentos (seguros e fundos) irão ter 
uma importância crescente na abordagem dos 
novos desafios que os agricultores irão enfrentar, 
até porque é previsível, num futuro próximo, que os 
apoios diretos atribuídos no âmbito da PAC (e que, 

nalguns casos, represen-
tam uma parte muito signi-
ficativa do rendimento dos 
agricultores), possam vir a 
ser reduzidos ou mesmo 
gradualmente eliminados. 
Contudo, dever-se-á sal-
vaguardar que qualquer 
estratégia comum de ges-
tão de riscos que venha a 
ser criada a nível comu-
nitário seja equacionada 
de forma a garantir, na 
medida do possível, a ado-
ção de mecanismos dife-
renciados, de acordo com 
as características específi-
cas de cada Estado-Mem-
bro.
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Vinhos verdes: duas décadas de seguro coletivo de 
colheitas

MANUEL PINHEIRO

Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV)

Não fosse o desafio para preparar este texto e não 
me teria dado conta de um facto interessante: 
comemoramos, em 2017, 19 anos de seguro cole-
tivo de colheitas no Vinho Verde. Dizem-me que é a 
maior apólice agrícola da Europa. Trata-se, pois, de 
um ótimo momento para deixar aqui alguns apon-
tamentos escritos um pouco ao correr da pena. Ou 
melhor, ao correr do teclado…

Porquê fazer uma apólice de colheitas?

Na região dos Vinhos Verdes, nunca houve tradição 
de segurar a colheita. Região de micro explorações, 
de dimensão familiar e sempre em paralelo com 
outras culturas ou outras fontes de rendimento, o 
seguro era um reduto de algumas, necessariamente 
muito poucas, grandes explorações.

A campanha de 1997/98 foi a primeira em que fize-
mos apólice, na altura candidata ao SIPAC (Sistema 
Integrado de Proteção contra as Aleatoriedades Cli-
máticas). O acidente mais preocupante da época 
era a geada. O Minho sempre teve geadas, devas-
tadoras entre abril e maio. A prática da época era 
encolher os ombros ou reclamar para o Governo 
ajudar. Nenhuma das duas era muito eficaz, sendo 
que a primeira nada resolvia e a segunda, geral-

mente, resultava em bons discursos e numa mão 
cheia de muito pouco.

A primeira apólice foi, pois, contratada um pouco 
no desconhecido, na expectativa de que um novo 
modelo pudesse impulsionar a viticultura. À época, 
a uva era muitíssimo mal paga, situação que só se 
inverteu quase uma década depois.

O modelo de negócio (que se mantém ainda hoje) 
era simples: a CVRVV seria tomadora de uma apó-
lice de seguro de colheitas, tendo como beneficiá-
rios desta os mais de 20 000 agricultores da Região 
que veriam, assim, a sua produção segura em caso 
de acidente meteorológico. Como fator relevante de 
sensibilização, cada agricultor “não teria de pagar”, 
bastando que quisesse ter a apólice, a qual seria 
suportada pela CVRVV. Na prática, as receitas desta 
são as taxas dos produtores. O apoio proveniente 
do SIPAC era, aqui, uma peça essencial.

O clima ajudou a uma rápida credibilização da apó-
lice. Logo em 1998, 1999 e 2000 tivemos intensas 
geadas que demonstraram à saciedade que este 
era o modelo certo. Enquanto os colegas de outras 
Regiões clamavam na praça pública pela interven-
ção do Estado, nos Vinhos Verdes as peritagens 
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eram feitas e as indemnizações pagas na maior 
serenidade.

A infraestrutura

Montar uma apólice para 20 000 beneficiários carece 
de uma infraestrutura de gestão da informação. Já 
nos anos 90, o nosso sistema informático registava 
o cadastro individual (mais tarde, e ainda hoje, em 
ligação com o IVV-IFAP), bem como as produções 
de cada viticultor a cada ano, elemento necessário 
para o cálculo do histórico de produção que per-
mite estabelecer a apólice.

Em complemento, foi necessário desenvolver um 
sistema de gestão e validação das participações 
de sinistro. Se, em alguns anos, as participações de 
sinistro são escassas e poderiam até ser tratadas 
manualmente, outros houve em que tivemos mais 
de 3  000 participações em dezenas de concelhos. 
E, como é natural, todas dão entrada num período 
muito curto, nos dias ou semanas que se sucedem 
a uma geada ou granizo. O programa informático 
desenvolvido nessa altura permite a entrega das 
participações via internet diretamente no sistema, 
que as valida quanto à identificação do produtor, 
sua inclusão na apólice, áreas e produções, enca-
minhando a participação já validada para a equipa 
de peritos.

As coberturas do SIPAC e as novas opções

Sem SIPAC, nunca teríamos feito este caminho. 
E mais: o modelo atual é uma evolução muito 
baseada naquele que o SIPAC definiu, porquanto 
este era robusto. O quadro legal comunitário dá-nos 
maior liberdade de formatação da apólice, mas as 
regras base do SIPAC continuam a ser atuais.

As coberturas mais chamadas foram, claramente, 
a geada e o granizo. A primeira, avassaladora nos 
anos 90, com mais de 90% das participações em 
alguns anos e gradualmente perdendo importân-
cia. A segunda em crescendo. Após a conversão do 

enquadramento SIPAC para o quadro comunitário, 
introduzimos a cobertura do escaldão, que em 2015 
teve já 55 participações. O incêndio é uma cober-
tura com alguma procura, embora se alerte aqui 
que a apólice cobre a perda de colheita e não a 
perda da vinha. O raio e a queda de neve não têm 
expressão.

É muito interessante que se desenvolva trabalho, 
seja nos privados e na administração, seja nas uni-
versidades, em articulação com as seguradoras, 
para estudar e documentar novas coberturas (fenó-
menos como a chuva na floração ou o ataque exce-
cional de doenças para as quais foi feito oportuna-
mente o tratamento adequado).

O processo de contratação

Seguimos desde o primeiro ano o modelo de um 
concurso simples, com convite a candidaturas e 
análise das propostas. Creio que houve um ano em 
que convidámos os candidatos a refazerem propos-
tas que estavam muito próximas. Em 19 anos, con-
tratámos com um mediador, no primeiro ano, e com 
uma seguradora, nos restantes. Enquanto clientes, 
temos todo o interesse em obter mais candidatos e 
propostas mais competitivas, embora, claramente, 
não seja fácil dada a escassez do mercado. Este 
ano, tivemos dois interessados no caderno de can-
didatura, extensa troca de mensagens e informa-
ção, mas apenas uma proposta.

Dificuldades – encaixar no modelo definido

A apólice dos Verdes é sui generis, no sentido em 
que a filosofia é a de estabelecer uma apólice para 
toda a Região e não a de agrupar um conjunto de 
produtores previamente interessados na apólice. 
Existe, é claro, uma manifestação de vontade indi-
vidual do agricultor, em campo próprio na Decla-
ração de Colheita e Produção. Porém, a vasta lista 
de beneficiários torna impossível a especificação 
de variantes individuais que, aliás, fariam todo o 
sentido como, por exemplo, beneficiar os produto-
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res de baixa sinistralidade em detrimento de quem 
tem sinistros sucessivos. Por absurdo, numa apólice 
coletiva, pode haver um produtor com uma explo-
ração mal instalada, que tem geada anualmente, 
não sendo por isso prejudicado, pois o seu risco 
dilui-se na apólice. Importaria dar liberdade para 
que cada apólice encontrasse soluções: por exem-
plo, não sendo possível diferenciar prémios, pode-
riam as regularizações ser calculadas em função de 
uma cláusula bonus/malus que penalizasse o sinis-
tro sucessivo.

É certo que a competitividade da apólice resulta da 
diluição do risco. Porém, no que à política pública 
para o desenvolvimento da Região diz respeito, não 
faz sentido permitir que, á custa de todos, algumas 
explorações manifestamente mal instaladas pos-
sam encontrar na apólice uma fonte de rendimento 
e não apenas de externalização de risco.

Participações e sinistros reconhecidos: 
conflitualidade?

Como é natural na atividade seguradora, há um 
maior número de participações de sinistros do que 
sinistros reconhecidos após peritagem. A diferença 
é, porém, inferior ao esperado. Em duas décadas, 
quase 90% das participações deram origem a algum 
tipo de reconhecimento de sinistro pelas equipas 
de peritos. O que não quer dizer, obviamente, que 
se tenha reconhecido um valor a indemnizar igual-
mente próximo: aqui, sim, há discordâncias entre 
o sinistrado e o perito. Não dispomos, porém, de 
dados que nos permitam fazer esta comparação 
exata. Conclusão surpreendente é, todavia,que 
o mecanismo de regularização de sinistro é bem 
menos conflituoso do que seria de antecipar, sendo 
raros os casos de discordância entre o sinistrado e 
o perito que dê origem a comunicações superiores.

Externalidades

Duas décadas de dados informatizados: em núme-
ros redondos são duas décadas de produção, 

vinha a vinha de vinte mil produtores, agregadas 
aos dados da apólice, nomeadamente, a sinistra-
lidade parcela a parcela. É um infindo manancial 
que merece ser estudado com detalhe. Está lá um 
enorme contributo para a zonagem, as vinhas e as 
freguesias com mais geada, os incêndios. Está lá, 
de forma claríssima, a evolução do clima: nos anos 
90, havia geadas devastadoras e sucessivas – uma 
certeza anual. Em 2000, tivemos 3  520 sinistros de 
geada e, gradualmente, esta foi desaparecendo. O 
Minho, que conheceu geadas durante séculos, tem 
cada vez menos, substituídas agora pelo granizo 
(340 casos em 2014), um evento muito devastador, 
mas localizado. E apareceu o escaldão, fenómeno 
que, até aos anos 80, era praticamente desconhe-
cido.

Os discursos políticos

Não há coisa que mais dificulte a credibilização da 
opção estratégica de fazer um seguro coletivo do 
que o discurso de um político que, em caso de sinis-
tro, garante subsídios ao vizinho do lado que não 
fez seguro.

É interessante, porque as seguradoras têm uma 
imagem de credibilidade. Ou seja, se a indemniza-
ção se atrasar algumas semanas, raramente há crí-
ticas e não há, de forma alguma, perda de credi-
bilidade: o produtor sabe que receberá mais tarde 
ou mais cedo.

Porém, o que coloca a apólice em causa e gera 
imediatamente uma avalanche de reclamações é 
algum discurso mais generoso, sempre em “prime 
time”, que garante apoio do Estado a quem não fez 
apólice.

Há que semear e alimentar a ideia de que o risco 
do clima é algo que o agricultor pode e deve exter-
nalizar. E, verdadeiramente, seja com o SIPAC, seja 
com as novas modalidades, a celebração de apóli-
ces está cada vez mais facilitada.
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Da OCM vinhos à PAC

As apólices da uva em Portugal têm sido possíveis 
com o contributo do designado “envelope nacio-
nal”, que permite ao Estado-Membro identificar as 
linhas de investimento mais adaptadas, dentro de 
um cardápio listado pela EU. A possibilidade de o 
Estado-Membro, conhecedor da realidade em pri-
meira mão, modular a política de investimentos 
parece-nos essencial para que se atinjam os obje-
tivos da política e para que se consiga o mais efi-
caz uso de recursos que são naturalmente escassos.

Não nos parece que as apólices, individuais ou cole-
tivas, devam ser substituídas por apólices públi-
cas generalizadas, ou seja, de inscrição obrigató-
ria generalizada. A existência de muitas apólices, 
dando também a possibilidade de muitas entida-
des operarem no mercado segurador agrícola torna 
o sistema mais robusto, flexibiliza-o e encoraja a 
inovação.

Da cultura do subsídio à cultura do seguro

As aleatoriedades do clima não são algo de exce-
cional na vida do agricultor. Pelo contrário, são algo 
de normal. É um fator que o agricultor não con-
trola e que afeta fortemente a capacidade produ-
tiva. Faz, por isso, todo o sentido que se externalize 
o mais possível o risco. Uma apólice coletiva com 
forte poder negocial e apoiada pelo Estado através 
do SIPAC foi capaz de mudar o habitual paradigma 
desgraça-pedido de subsídio.

Parece-nos claro que, numa visão de ter um sec-
tor agrícola competitivo, gerador de riqueza e pos-
tos de trabalho e capaz de responder ao desafio 
estratégico de alimentar o País, Portugal deve muito 
claramente identificar os seguros de colheita como 
uma ferramenta estratégica.
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Estratégias de gestão de risco de incêndio 
florestal: da gestão florestal ao seguro florestal

NUNO CALADO

UNAC – União da Floresta Mediterrânica

(...) “a menos que os riscos percebidos sejam 
reduzidos, será difícil continuar a assegurar o 

investimento privado no setor e poderá mesmo 
verificar-se desinvestimento (...)”

Estratégia Nacional para as Florestas

Enquadramento

A Floresta assume grande importância em termos 
económicos e sociais, pelo seu contributo para o 
valor acrescentado bruto (VAB) nacional e para o 
emprego, pelo seu papel em termos de ordena-
mento do território e por gerar maioritariamente 
produtos de exportação. A indústria que lhe está a 
jusante, direcionada maioritariamente para o mer-
cado externo tem tido um contributo assinalável 
para o crescimento das exportações portuguesas 
nos últimos anos.

O setor florestal português é um setor exportador 
por excelência tendo sido responsável, em 2016, 
por um valor de exportações de 4,8 mil milhões de 
euros (9,5% do total nacional) e por uma contri-
buição positiva de 2,25 mil milhões de euros para 
o saldo da balança comercial do país. Esta cara-
terística é extramente importante, já que devido à 

reduzida incorporação de importações contribui de 
forma muito relevante para a criação/integração de 
riqueza no país.

A gestão florestal praticada assegura também a Bio-
diversidade e Serviços dos Ecossistemas, tais como, 
combate à desertificação, sequestro de carbono, 
conservação do solo, regularização do ciclo hidro-
lógico e proteção e conservação de um conjunto de 
espécies e habitats de elevado valor, para os quais 
não existe mercado remuneratório.

O setor florestal é, assim, um vetor estrutural para 
uma parte muito significativa do território nacional, 
assegurando, para além de um valor económico 
muito relevante em termos nacionais, componen-
tes extraordinárias, sempre negligenciadas e não 
valorizadas: economia e emprego em meios rurais 
e a biodiversidade e serviços dos ecossistemas

No entanto, e como qualquer atividade económica, 
está sujeita a riscos. Esta questão, crítica para o 
setor florestal, determinou que um dos objetivos 
estratégicos da Estratégia Nacional para as Flores-
tas (EFN), atualizada através da Resolução do Con-
selho de Ministros n.º 6-B/2015 de 4 de fevereiro, 
seja a minimização dos riscos de incêndios e agen-
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tes bióticos, particularmente relevante para um 
setor cujo desenvolvimento depende em absoluto 
da atividade privada: “Esta redução de riscos reais é 
em si extremamente importante, mas essa redução 
é ainda benéfica pela redução da perceção dos ris-
cos pelos agentes do setor. Por isso, a minimização 
dos riscos associados aos incêndios e a agentes bio-
lógicos bióticos nocivos deverá continuar a ser o pri-
meiro passo para criar a confiança dos agentes no 
setor e proporcionar condições para o investimento.”

E de facto a realidade florestal é, atualmente, extre-
mamente complexa. Os desafios são extremos e 
abrangem adaptações a alterações de carácter 
socioeconómico, a alterações climáticas, a altera-
ções de mercado, num contexto crescente de exi-
gência e de responsabilização dos proprietários e 
gestores dos espaços florestais. Estes têm de asse-
gurar a viabilidade económica da sua exploração 
no âmbito dum quadro de condicionantes de ges-
tão florestal e de mercado:

• Acentuada depreciação dos preços das matérias-
-primas florestais;

• Baixa rentabilidade da atividade florestal;

• Longos prazos de recuperação do capital que 
estão associados ao investimento florestal;

• Deficientes condições de acesso dos produtores 
florestais ao financiamento bancário.

Os longos prazos de recuperação do capital que 
é investido na floresta exigem uma análise pon-
derada das diferentes medidas de gestão de risco 
a implementar. Exigem não só tomadas de deci-
são adequadas que rentabilizem o investimento 
efetuado ou a realizar, mas também uma elevada 
capacidade de minimizar os riscos do mesmo inves-
timento, isto é, obrigam a uma prevenção ou inver-
são de eventuais tendências que possam ocorrer 
nestes sistemas.

É, por isso, absolutamente essencial incorporar 
uma efetiva estratégia de gestão de risco florestal.

Os principais riscos: pragas e doenças e 
os incêndios florestais

Os principais riscos que ameaçam a produção flo-
restal são as pragas e doenças e os incêndios flo-
restais, ainda que com dimensão e impacto dife-
renciados.

Ao nível das pragas e doenças, os seus efeitos têm 
sido exponenciados por dois fatores principais: o 
comércio mundial e as alterações climáticas. De 
facto, a globalização do comércio tem tido um 
impacto crescente na sanidade florestal, quer de 
forma direta, de espécies florestais e dos seus pro-
dutos, quer de forma indireta, com a circulação de 
bens que utilizam produtos de madeira (por exem-
plo, paletes). Por outro lado, e de acordo com o 
relatório de Adaptação das Florestas às Altera-
ções Climáticas (ICNF, 2013) no âmbito da Estraté-
gia Nacional de Adaptação às Alterações Climáti-
cas, “(...) as alterações climáticas poderão promover 
novas oportunidades para o estabelecimento de 
agentes bióticos nocivos (pragas, doenças, espécies 
exóticas invasoras), não só por favorecerem o desen-
volvimento das suas populações, mas também por 
criarem, muitas vezes, pressões ambientais que tor-
nam as árvores e os ecossistemas mais vulneráveis a 
determinados organismos. É expectável que as alte-
rações climáticas potenciem a ação de agentes bió-
ticos que, já hoje, constituem ameaças à sustentabi-
lidade das principais espécies.” 

Nos últimos anos, várias pragas e doenças foram 
introduzidas em Portugal, algumas das quais obri-
garam à adoção de planos e programas específicos 
de prospeção, controlo e erradicação.

Relativamente aos incêndios florestais, e tal como 
disposto na Estratégia Nacional para as Florestas, 
“O aumento do fenómeno dos incêndios florestais 
quando comparamos com as décadas anteriores, é 
hoje em dia o maior dos riscos percebidos no setor 
florestal.” Esta constatação torna-se óbvia, quando 
verificamos alguns dos indicadores que caraterizam 
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o impacto dos incêndios florestais e que fazem com 
que este seja o principal risco florestal.

A média do número de ocorrências no período 
2000-2016 é ainda bastante elevada (22.194), não 
obstante a tendência de redução que se tem veri-
ficado.
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Fonte: ICNF (2016)

Figura 1: Número de ocorrências por ano (2000-2016)

A avaliação da área ardida evidencia bem o ele-
vado impacto dos incêndios florestais. Ainda que 
com alguma variabilidade interanual, a média de 
área ardida anual é de cerca de 130.564 ha, o que 

Tabela 1: Exemplos de pragas e doenças florestais introduzidas em Portugal 
(1995-2014)

Ano Nome comum Nome científico

1995 Gorgulho do eucalipto Gonipterus sp

1999 Nemátodo da madeira do pinheiro Bursaphelenchus xylophilus 

2001 Broca do eucalipto Phoracantha recurva

2008 Cancro resinoso do pinheiro) Fusarium circinatum

2010 Sugador de pinhas Leptoglossus occidentalis

2013 Percevejo do bronzeamento Thaumastocoris peregrinus

2014 Vespa das galhas do castanheiro Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

representa cerca de 4,1% da 
floresta portuguesa/ano.

De acordo com o Relató-
rio Anual de Áreas Ardidas e 
Incêndios Florestais de 2015 
(ICNF), desde 2001 que o 
pinheiro bravo e o eucalipto 
são as duas espécies mais 
afetadas anualmente pelos 
incêndios, representando, no 
ano de 2015, a área de povoa-

mentos de pinheiro-bravo 31% do total da área de 
floresta ardida e de eucalipto, 45%.

No entanto, o impacto dos incêndios não é igual 
em todo o território continental português. Efetiva-
mente, algumas regiões são muito mais afetadas 
do que outras, possuindo, naturalmente, diferentes 
níveis de recorrência.
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Figura 2: Área ardida por ano (2000-2016)
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De acordo com Mateus, P. (2015) nas zonas que 
nunca arderam temos uma eficácia total da opção 
de investir na floresta (seja ela de conservação ou 
produção). Nos locais que arderam uma vez é pos-
sível viabilizar o investimento, porém com dilação 
do tempo de retorno dos dividendos (mais uma 
vez, os valores em causa podem ser o resultado 
de opções de conservação ou produção florestal). 
Em todas as situações em que ardeu duas vezes, o 
investimento terá ficado comprometido, com even-
tualmente a exceção das plantações de eucalipto 
ou em carvalhais nos quais o fogo não tenha atin-
gido grande intensidade. Se a recorrência de incên-
dios em 35 anos foi de três ou mais vezes, a viabili-
dade do investimento florestal fica definitivamente 
comprometida, sendo necessário optar pela repeti-
ção integral do investimento (possibilidade ilógica, 
se se mantiver este regime de fogo).

Relativamente à análise do risco, é também necessá-
rio ter em consideração as alterações climáticas. De 
acordo com o relatório de Adaptação das Florestas 
às Alterações Climáticas (ICNF, 2013) no âmbito da 
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Cli-

máticas, “(...) O aumento do risco de incêndio florestal 
é apontado como um dos impactos das alterações cli-
máticas com maior expressão na região mediterrânea. 
No que concerne aos incêndios florestais, é expectável 
o aumento do risco meteorológico de incêndio, des-
tacando-se o seu aumento substancial nos meses de 
primavera e outono com o consequente alargamento 
da época de maior risco de incêndio. (...)”

Por fim, a verdadeira dimensão do impacto dos 
incêndios florestais, atuais e futuros, fica patente 
quando se constata o valor dos prejuízos. Efetiva-
mente, entre 2002 e 2015, quantifica-se um prejuízo 
médio anual com os incêndios florestais de cerca 
de 201 milhões de euros e um valor total de 2 827 
milhões de euros.

Estratégias de gestão de risco de incêndio 
florestal: da gestão florestal ao seguro flo-
restal

A Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 
17 de agosto) define, no seu artigo 20.º, um sistema 
de seguros florestais, de cariz obrigatório, nomea-
damente nas situações de arborização de áreas flo-
restais que sejam objeto de financiamento público, 
prevendo também que o mesmo seja gradualmente 
estendido a todas as arborizações. 

Não obstante algumas iniciativas em torno deste 
objetivo, de que são exemplo a criação em 1999 
de um grupo de trabalho sobre os seguros para 
o setor florestal e de um novo grupo de trabalho 
criado em 2010 para a Revisão do Sistema de Segu-
ros Agrícolas, incluindo uma análise florestal, nada 
foi ainda concretizado nos termos previstos nesta 
Lei de Bases.

Na base desta situação encontra-se, tal como refe-
rido na Estratégia Nacional para as Florestas (Reso-
lução do Conselho de Ministros n.º 114/2006) “a 
imagem de altos riscos (reais e percebidos) de inves-
timento e gestão que atualmente se associa ao setor 
florestal”.

Tabela 2: Perdas em euros resultantes de incêndios 
florestais (2002-2012)

Ano Área ardida (ha) Perdas (euros)

2002 124.409 178.828.265 €

2003 425.839 611.078.965 €

2004 130.107 186.703.545 €

2005 339.089 756.746.827 €

2006 76.058 132.001.898 €

2007 32.595 37.109.004 €

2008 17.564 22.371.685 €

2009 87.420 86.259.213 €

2010 133.090 183.911.947 €

2011 73.829 80.557.921 €

2012 110.232 196.227.660 €

2013 152.758 208.337.839 €

2014 19.930 27.503.168 €

2015 64.412 119.406.200 €

Média (2002-2015) 127.667 201.931.724 €

Total 1.787.332 2.827.044.137 €
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No entanto, existe uma iniciativa privada de um 
seguro florestal, que tem vindo a evoluir de forma 
lenta mas constante: o seguro florestal da CA Segu-
ros, seguradora do Crédito Agrícola, no quadro 
de uma parceria com a UNAC – União da Floresta 
Mediterrânica. O desenvolvimento deste seguro só 
foi possível através da operacionalização de uma 
estratégia integrada de gestão de risco que inclui 
diversas componentes:

Fomento e apoio da gestão

Contempla todas as ações conducentes a uma ges-
tão florestal ativa ao nível da exploração, incluindo 
aqui a promoção do investimento, através da divul-
gação dos apoios ao investimento e da elaboração 
das respetivas candidaturas, a elaboração dos pla-
nos de gestão florestal (PGF), a gestão de combus-
tíveis, entre outras iniciativas diversas que visem 
essa gestão florestal ativa, como a transferência de 
conhecimento, apoio à comercialização ou melhor 
conhecimento dos mercados.

Zonas de Intervenção Florestal (ZIF)

As Organizações de Produtores Florestais (OPF) da 
UNAC possuem 17 ZIF que já abrangem 307 664 ha e 
onde é possível realizar uma abordagem integrada 
ao risco, através de um planeamento de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios a um nível supra-explora-
ção, à escala da paisagem ou do território.

Através deste planeamento, são identificadas as 
áreas de risco e as suas causas, planeadas as ações 

de defesa da floresta contra incêndios necessárias e 
definidas as entidades responsáveis pela sua ope-
racionalização. São planeadas e calendarizadas 
ações específicas de prevenção estrutural, essen-
ciais à redução do risco de incêndio, de que são 
exemplo:

• Manutenção da rede viária fundamental;

• Abertura e manutenção da rede secundária das 
faixas de gestão de combustível: rede viária e 
rede elétrica;

• Abertura e manutenção da rede secundária das 
faixas de gestão de combustível: aglomerados 
populacionais e edificações;

• Abertura e manutenção das faixas estratégicas 
de gestão de combustíveis;

• Abertura e manutenção das zonas estratégicas 
de gestão de combustíveis;

• Beneficiação da rede viária fundamental asso-
ciada às zonas estratégicas de gestão de com-
bustíveis;

• Abertura e manutenção da rede terciária das fai-
xas de gestão de combustível: aceiros perime-
trais e aceiros da rede viária fundamental;

• Monitorização da rede secundária de faixas de 
gestão de combustível;

• Manutenção de pontos de água;

• Avaliação do estado de conservação dos pontos 
de água.

Fomento	e	apoio	
da	gestão	
• Reduzir	a	
probabilidade	de	
risco	

ZIF	
• Reduzir	o	risco	
de	incêndio	

Sistemas	DFCI	
• Minimizar	o	
impacto	dos	
incêndios	

Cer>ficação	
Florestal	
• Monitorizar	o	
risco	de	
incêndio	

Seguro	
Florestal	
• Mi>gar		
consequências	
dos	incêndios	
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Sistemas de DFCI – Defesa da Floresta Contra 
Incêndios

Os sistemas de DFCI operacionalizados em cada 
OPF incluem a organização e execução de cam-
panhas de sensibilização da população, cursos de 
formação para técnicos e produtores e a criação e 
desenvolvimento de sistemas de DFCI. Estes siste-
mas, que contam com um coordenador operacio-
nal que funciona como elo de ligação junto dos 
diversos agentes com responsabilidades na defesa 
da floresta contra incêndios, possuem sistemas de 
informação geográfica com toda a informação rele-
vante, sistemas de radiocomunicação próprios e 
algumas viaturas da proteção civil. 

No âmbito da pré-supressão e supressão contam 
ainda com meios terrestres ligeiros do programa de 
sapadores florestais, das OPF e dos produtores flo-
restais associados, totalizando 82 equipas de pri-
meira intervenção (com veículo todo-o-terreno e 
unidade hidráulica de supressão de incêndios flores-
tais com capacidade para 400 a 500 litros) e meios 
terrestres semipesados também dos produtores flo-
restais associados (74 cisternas móveis de 6  000 l 
a 12 000 l; tratores com grades e retroescavadoras) 
que estão integrados nestes sistemas de DFCI.

A integração e coordenação dos meios de DFCI 
existentes nos produtores florestais associados são 
essenciais para minimizar os prejuízos resultantes 
dos incêndios, através da vigilância, alerta, primeira 
intervenção em fogos florestais e apoio no combate.

Certificação florestal

As Organizações de Produtores Florestais (OPF) 
da UNAC possuem 5 grupos de certificação flores-
tal FSC (Forest Stewardship Council), abrangendo 
116 718 ha e 2 grupos de certificação florestal PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest Certifi-
cation), que totalizam 34 340 ha.

A certificação florestal, não tendo como objetivo 
direto os incêndios florestais, permite uma monito-

rização periódica e regular dos níveis de risco, con-
tribuindo de forma determinante para uma autorre-
gulação do controlo do risco através das auditorias 
internas, que é reforçada com as auditorias exter-
nas pelas entidades certificadoras. 

Seguro florestal

Apesar de todas as ações desenvolvidas para a ges-
tão do risco, faltava ainda uma peça essencial que 
possibilitasse uma transferência do risco: o seguro 
florestal, essencial em qualquer atividade econó-
mica com base numa gestão profissional, de forma 
a possibilitar a mitigação das consequências dos 
incêndios. Esta ferramenta de gestão de risco de 
caráter financeiro é também essencial dada a dife-
rente perceção do risco florestal, ou das suas con-
sequências por parte dos financiadores (bancos, 
fundos, etc.), e, em particular, numa previsível ten-
dência de redução dos apoios ao investimento flo-
restal através da Politica Agrícola Comum, seja das 
dotações disponíveis ou das taxas de compartici-
pação.

Foi assim iniciado em 2008 o processo de desenvol-
vimento de uma solução interessante e inovadora 
na área dos seguros florestais, que salvaguardasse 
os investimentos e os rendimentos dos produtores 
florestais associados em OPF da UNAC. Em parceria 
com a CA Seguros, e com parceiros internacionais, 
foi desenvolvido um modelo de seguro de incêndio 
florestal exclusivo para os associados das associa-
ções filiadas na UNAC, possibilitando a criação de 
um mecanismo de partilha de risco que compensa 
o produtor florestal em caso de ocorrência de sinis-
tro, permitindo assim a sua indemnização por per-
das económicas e financeiras.

O seguro possui as seguintes condições:

• Disponível para produtores florestais que perten-
çam a uma das associações da UNAC e já tenham 
Plano de Gestão Florestal (PGF) aprovado, que 
esteja em processo de aprovação ou que esteja 
pronto para ser submetido a aprovação;
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• Área florestal mínima de 25 ha;

• Cobertura dos prejuízos causados às árvores em 
pé por cada um dos seguintes riscos: incêndio, 
queda de raio e explosão.

O valor do prémio de seguro varia em função de um 
conjunto de variáveis:

• Histórico de sinistralidade por Associação;

• Opção de seguro (cobertura básica ou cobertura 
total);

• Franquia (de 10% ou de 25%);

• Dimensão da área florestal segurada (que pode 
gerar uma bonificação sobre o prémio);

• Valor do capital segurado por hectare.

O seguro prevê garantir os danos causados à flo-
resta, tendo por base um capital a segurar que é 
acordado entre o tomador do seguro e a segura-
dora. Este capital corresponde à área a segurar, 
multiplicada por um valor acordado por hectare 
que tem como limite mínimo 300 EUR/ha e limite 
máximo 1  500 EUR/ha. Esta opção possibilita que 
seja o produtor a definir o valor do capital seguro, 
um valor único para a exploração ou valores dife-
renciados por unidades de gestão, em função do 
valor real de produção da sua floresta ou da sua 
capacidade financeira.

Não obstante ter sido lançado no pico da crise 
económica financeira mundial de 2008-2009, o seu 
crescimento tem sido constante, sendo, contudo, o 
valor ainda residual.

Conclusões

Não só por estar previsto na Lei de Bases da Poli-
tica Florestal desde 1996, mas sobretudo por ser um 
interessante mecanismo de partilha de risco que 
compensa o produtor florestal em caso de ocorrên-
cia de sinistro, o seguro florestal deveria, a exemplo 
de outros seguros agrícolas, merecer uma politica 
de fomento inicial do Estado, crucial numa fase ini-
cial de desenvolvimento e fundamental para o esta-
belecimento de um mercado estável.

Sem descurar a eventual necessidade de melhorar 
a recolha de dados e a sua análise, as metodolo-
gias e tecnologias atualmente existentes possibili-
tam, no curto prazo, a obtenção de dados estatísti-
cos de qualidade para uma correta caracterização 
do risco.

Num futuro próximo, os seguros florestais podem 
assumir um papel determinante como instrumento 
de fomento de políticas de gestão profissional e de 
gestão agrupada e, em particular, na supressão de 
eventuais constrangimentos nos apoios ao investi-
mento florestal através da Politica Agrícola Comum, 
proporcionando meios financeiros que possibilitam 
a reposição do investimento em caso de sinistro e 
criando condições que permitem o acesso a linhas 
de crédito para investimento florestal, atualmente 
de muito difícil concretização face à “imagem de 
altos riscos (reais e percebidos) de investimento e 
gestão que atualmente se associa ao setor florestal” 
(Estratégia Nacional para as Florestas).

Tabela 3: N.º de apólices e capital seguro do seguro 
florestal da CA Seguros (2009 – 2016)

Ano Nº apólices Capital Seguro

2009 3 701.971,00 €

2010 4 794.175,00 €

2011 6 1.561.777,50 €

2012 12 1.790.215,28 €

2013 12 2.044.228,50 €

2014 10 3.371.592,90 €

2015 9 3.148.324,92 €

2016 14 3.329.782,20 €
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Gestão do risco na política agrícola dos EUA: 
instrumentos e governação*

GPP – Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 

A Farm Bill 2014-2018 (“Agricultural Act of 2014’’ ou 
“2014 Farm Act”, Lei Agrícola de 2014) foi assinada 
em 7 de fevereiro de 2014, e permanecerá em vigor 
por 5 anos até 2018, sendo que algumas disposi-
ções vigorarão para além de 2018. 

A Lei Agrícola de 2014 introduz mudanças substan-
tivas em programas de commodities (produtos de 
base), adiciona novas opções de seguro de colhei-
tas1, altera programas de conservação, modifica 
algumas disposições do Programa de Assistência 
de Nutrição Suplementar (onde se concentra 80% 
da despesa da Farm Bill), e revisita programas para 
culturas especiais, agricultura biológica, bioenergia, 
e desenvolvimento rural.

Com cerca de 80% das despesas destinadas a pro-
gramas de nutrição e alimentação, as parcelas 
seguintes concentram-se na gestão do risco (8% 
em seguros de colheitas e 5% em programas para 

* Note-se que este documento foi elaborado em novembro 
de 2016, antes da entrada em funções da nova adminis-
tração norte-americana.

1 A Farm Bill contém 12 “Títulos”, sendo os mais relevantes 
na ótica da gestão do risco, o Título I -- Commodity Pro-
grams (Programas de produtos de base) e o Título XI – 
Crop Insurance (Seguros de colheitas).

commodities, onde figuravam os direct payments – 
pagamentos diretos – e passam agora a estar novos 
programas de seguros de rendimento), seguindo-se 
6% para programas de conservação. O restante 1% 
financia os outros programas, incluindo créditos, 
desenvolvimento rural, investigação e extensão, sil-
vicultura, energia e programas diversos.

São cerca de 489 mil milhões de euros nos primei-
ros 5 anos (2014-2018), estando previstos quase 
1000 milhões para o período 2014-2023.

Figura 1: Despesas previstas na Lei Agrícola de 2014 
para o período 2014-2018

Source: USDA Economic Research Service using data from Congressional Budget Office, Cost Estimates for 
the Agricultural Act of 2014, Jan 2014.
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Tabela 1: Despesas diretas estimadas, por título, resultantes da Lei Agrícola de 20142

cobertura suplementar” (SCO – Supplemental Cove-
rage Option) para as principais culturas, e o Pro-
grama de proteção de determinado rendimento 
para produtores de algodão (Programa STAX -Sta-
cked Income Protection Plan).

I.1. Commodity Programs (Título I – Progra-
mas de produtos de base)

Estes programas são geridos pela Farm Service 
Agency (FSA), criada pelo Congresso Americano e 
que responde perante o Subsecretário do Secretá-
rio da Agricultura. A FSA tem sede em Washington e 
o seu departamento estatístico localiza-se em Kan-
sas City. 

Programa PLC (Price Loss Coverage – Cobertura de 
perdas imputadas ao preço): O objetivo do PLC é 
segurar os rendimentos económicos quando os 
preços estão baixos, em que “baixo” é definido em 
relação a um preço administrativo fixado pelo Con-
gresso durante a vigência da Farm Bill (à seme-
lhança dos preços de referência para ativação da 
intervenção na PAC). Os pagamentos são específi-
cos por cultura. 

• Para as principais culturas (cereais e oleaginosas) 
os níveis de pagamento são ativados quando os 
preços de mercado descem abaixo de níveis de 
referência pré-fixados (que foram aumentados 
face à Farm Bill de 2008). 

Os principais ajustamentos introduzidos na Farm 
Bill de 2014 centraram-se nos programas de com-
modities (Título I) revertendo os até aí pagamentos 
diretos em dois programas contracíclicos alternati-
vos com base em “níveis de preço fixo”, ambos com 
função de seguro de rendimento: 2

• Programa PLC – Price Loss Coverage (Cobertura 
de perdas imputadas ao preço)

• Programa ARC – Agricultural Risk Coverage (Cober-
tura de riscos agrícolas)

Foi ainda desenhado um novo programa para pro-
teger a margem dos produtores de leite, o Pro-
grama DMPP – Dairy Margin Protection Plan (Plano 
de proteção da margem leiteira).

Nos seguros de colheitas, Título XI – Crop Insu-
rance, foram alargadas as coberturas dos segu-
ros para cobertura de produtividades, rendimen-
tos e margens por cultura, numa base individual 
ou em grupo (por county – distrito), com revisão de 
seguros “para toda a exploração”, tendo sido cria-
dos dois novos programas: o Programa “Opção de 

2 Fonte: CBO (Congressional Budget Office), Estimated 
direct spending outlays, by title, resulting from the con-
ference agreement on H.R. 2642, the agricultural act of 
2014, as reported on January 27, 2014.

 https://www.cbo.gov/sites/default/files/113th-congress 
-2013-2014/costestimate/hr2642lucasltr00.pdf
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• O nível de pagamento é igual à diferença entre o 
preço de referência e a média anual do preço de 
mercado, com base em 85% da produção histó-
rica do produto em causa.

Exemplo de aplicação de PLC – Price Loss Cove-
rage: 

Exploração com 1000 acres de trigo e um ren-
dimento de 27 alqueires (bushels)/acre3. Neste 
caso a produção da exploração para efeitos de 
PLC é de 27 000 alqueires (27 bu x 1 000 acres).

O preço de referência para o trigo é de $5.50 por 
alqueire. Se o preço de mercado reportado pelo 
National Agriculture Statistical Service do USDA 
for menor, neste caso de $5.00 por alqueire, a 
exploração receberia um pagamento total de 
PLC igual à diferença entre os preços de referên-
cia e de mercado ($0.50 = $5.50 – $5.00), multipli-
cado por 85% da sua produção base de 27  000 
alqueires de trigo, ou seja, $11 475 [85% x (27 000 
alqueires x $0.50)].

Tabela 2: Preços de referência para as commodities 
cobertas pelo Price Loss Coverage 

Source: USDA

3 Um alqueire equivale a 8 galões ou 36,48 litros e um acre 
é equivalente a 0,4047 hectares.

Programa ARC (Agricultural Risk Coverage – Cober-
tura de riscos agrícolas): o ARC é ativado para paga-
mentos aos produtores quando, durante o ano 
agrícola, o rendimento económico por unidade de 
superfície (acre) cai abaixo de 86% da média olím-
pica histórica (5 anos) de uma dada cultura.

• Os produtores devem escolher se a cobertura é 
ao nível da exploração ou do county (distrito).

• Para cada cultura, é estabelecido um rendimento 
de referência (benchmark revenue), com base na 
produtividade física das culturas nos 5 anos ante-
riores, excluindo-se os valores máximo e mínimo, 
e multiplicando pelos preços anuais das cultu-
ras reportados pelas estatísticas do USDA (Uni-
ted States Department of Agriculture). Este ben-
chmark revenue é por fim multiplicado por 86% 
para se obter a cobertura de risco garantida (agri-
cultural risk coverage guarantee).

• O agricultor recebe um pagamento quando, no 
ano em curso, o “rendimento atual da cultura 
estimado por acre”, definido como a produtivi-
dade da cultura multiplicada pelo preço médio 
nacional é menor que o agricultural risk coverage 
guarantee

• Ao agricultor é paga a diferença entre a cober-
tura de risco garantida e o rendimento atual da 
cultura estimado por acre, para cada acre elegí-
vel sob este programa ARC. Este pagamento tem 
ainda um “cap” ou limite, ou seja, não pode ultra-
passar 10% do benchmark revenue estabelecido 
para calcular a cobertura de risco garantida.

• O ARC tem duas opções à escolha do agricultor: 
cobertura ao nível da exploração ou do county 
(distrito). No caso de escolher o nível da sua 
exploração, i.e., as suas produtividades, só pode 
receber pagamento do Programa ARC em 65% 
dos acres declarados da respetiva cultura, tendo 
a obrigação de submeter todas as culturas ao 
ARC. 

• No caso da cobertura ao nível do county, o agri-
cultor já não tem a obrigação de submeter todas 
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as culturas ao ARC, podendo dividir a proteção 
ao rendimento das culturas entre o ARC e o PLC. 
No caso do ARC-county, o pagamento incide 
sobre 85% dos acres de base que tem (e não 
65%, como no ARC-individual/exploração).

Programa DMPP (Dairy Margin Protection Plan – 
Plano de proteção da margem leiteira): Programa 
da Farm Service Agency, concebido a partir de um 
consórcio liderado pela Universidade do Illinois. Já 
antes havia um programa para proteção do ren-
dimento dos produtores de leite, mas este novo 
DMPP passa a integrar, sem limitações, os custos 
da alimentação animal na contabilização do rendi-
mento para efeitos de aplicação do programa.

• Os pagamentos são ativados quando a dife-
rença entre a média nacional do preço do leite 
e o resultado da aplicação de uma determinada 
fórmula, que tem em conta os preços da alimen-
tação animal, cai abaixo de um limiar, selecio-
nado pelo produtor de leite, que pode escolher 
um nível de proteção entre 20 e 90% da sua pro-
dução de base (o melhor dos 3 anos anteriores, 
com revisão anual). 

• Esta diferença é aferida a cada dois meses e tem 
por base as estatísticas do National Agricultural 
Statistics Service (USDA) em relação aos preços 
do leite, milho (grão e silagem), luzerna e alfafa. 

• Em suma, os pagamentos são ativados quando 
a diferença ente o preço do leite e da alimenta-
ção animal cai abaixo de um determinado nível, 
e a uma taxa que depende do nível de proteção 
escolhida pelo agricultor. Como a revisão de pre-
ços acontece a cada dois meses, no limite, os 
pagamentos aos agricultores (que acontecem no 
mês seguinte) são feitos 5 vezes ao ano.

I.2. Crop Insurance (Título XI – Seguros de 
colheitas)

Os seguros de colheitas estão concentrados no 
Título XI – Crop Insurance da Farm Bill, tendo sido 
criados dois novos programas:

• Programa SCO – Supplemental Coverage Option 
(Opção de cobertura suplementar) para as prin-
cipais culturas;

• Programa STAX – Stacked Income Protection Plan 
(Proteção de determinado rendimento para pro-
dutores de algodão).

Os programas de seguros de colheitas do título 
XI da Farm Bill são geridos pela RMA- Risk Mana-
gement Agency do USDA, que emprega aproxi-
madamente 460 colaboradores ao longo de todo 
o território dos EUA e tem como principal mis-
são a conceção e gestão de instrumentos de ges-
tão de risco, ao nível dos seguros de colheitas, e 
pelo Federal Crop Insurance Corporation (FCIC). 
O FCIC é uma empresa pública que administra os 
seguros a nível federal e cujo órgão de governa-
ção inclui 3 membros do USDA e 6 do setor pri-
vado. Ver mais informações sobre a RMA e respe-
tiva estrutura de governação no Anexo.

Programa SCO (Supplemental Coverage Option –  
Opção de cobertura suplementar): Trata-se de 
um seguro que permite aos agricultores obterem 
cobertura de produtividades ou rendimento econó-
mico que suplementa as shallow losses, ou seja a 
porção de perdas não cobertas pelos seguros de 
colheita tradicionais, normalmente os primeiros 20 
a 30%. Está disponível para as culturas abrangidas 
pelo PLC, mas não para todas as culturas abrangi-
das pelo ARC.

• Com o SCO, os agricultores têm a opção de segu-
rar uma produtividade ou rendimento econó-
mico, que lhes conferirá direito a uma indemniza-
ção quando, no nível do county, a produtividade 
média (no caso do rendimento do county) ou o 
rendimento económico médio por unidade de 
área (na média do county) descer abaixo de 86% 
dos níveis esperados. 

• A produtividade média do county prevista ou 
o rendimento médio por unidade de área são 
determinados pela RMA (Agência de Gestão de 
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Risco do USDA). A cobertura será limitada à dife-
rença entre 86% da produtividade ou rendimento 
esperado e o nível de cobertura selecionado pelo 
agricultor ao abrigo de um contrato de seguro.

• Os montantes de cobertura dependem, portanto, 
dos outros instrumentos de risco já subscritos. 
Por exemplo, um SCO com 75% de proteção de 
rendimento vai permitir, uma proteção de rendi-
mento ao nível do distrito (county level) de 75% 

até 86% (86% é o limite máximo estabelecido a 
nível federal), para uma perda ao nível do county 
de 11%. Tal significa que o agricultor consegue 
segurar suplementarmente mais 11% acima dos 
75% que havia segurado através de outros instru-
mentos de proteção do rendimento. O governo 
federal subsidia 65% do custo do SCO.

Programa STAX (Stacked Income Protection Plan – 
Proteção de determinado rendimento para produ-

tores de algodão) – Para pro-
dutores de algodão apenas, na 
forma de seguro com base na 
produtividade da cultura. No 
máximo, o prémio de seguro 
pode ser subsidiado em 80%, 
para uma cobertura até 20% 
das perdas não cobertas por 
outros instrumentos de seguro 
de rendimento. Os agricultores 
que subscrevam o STAX não 
são elegíveis para o SCO.

II. Comentários

Os instrumentos de gestão de 
risco nos EUA assumem um 
certo grau de complexidade, 
na medida em que há várias 
opções, por vezes cumulativas 
com instrumentos também 
eles de gestão de risco e com 
opções de escolha individual 
dos agricultores que não são 
óbvias à partida. Isto é, depen-
dem da situação de cada um, 
do seu histórico e do histórico 
do county (distrito) onde estão 
inseridos. 

Por outro lado, não há uma agência única para a 
gestão do risco, uma vez que a Risk Management 
Agency (RMA) só assegura a gestão dos programas 
do Título XI da Farm Bill, cabendo à Farm Service 

Figura 2: Escolhas dos agricultores americanos4

   

4 USDA (2016) – The 2014 Farm Act Agriculture Risk Cove-
rage, Price Loss Coverage, and Supplemental Coverage 
Option Programs’ Effects on Crop Revenue, acedido em 
novembro de 2016

 (www.ers.usda.gov/webdocs/publications/err204/56418_
err-204.pdf?v=42381)
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Agency (FSA) a gestão do Título I (commodities – 
produtos de base).

Por fim, uma nota para a gestão da informação (“big 
data”), que assenta numa triangulação importante 
entre a administração, as universidades e os priva-
dos, parte relevante da estrutura de base da capaci-
dade destes programas. Ou seja, a informação esta-
tística detalhada e histórica, de cada agricultor, de 
cada cultura e de cada parcela. Só assim é possí-
vel conceber que mesmo dentro de dois instrumen-
tos (seguros de colheitas e seguros de rendimento), 
haja múltiplas escolhas individuais possíveis, como 
seja, se a cobertura desejada se situa ao nível do 
rendimento físico da cultura, do rendimento econó-
mico, ou se o grau de risco é aferido ao nível indi-
vidual ou do county, como se ilustra na Figura 2.
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ANEXO 
Organograma da RMA – Risk Management Agency (Agência de Gestão do Risco)
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Evolução económica do setor agroalimentar

GPP – Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral

1. Enquadramento

Nesta nota de análise, atualiza-se a informação 
publicada no nº 4 da edição “CULTIVAR” relativa-
mente à evolução económica do complexo agroali-
mentar1 e, em particular, do setor agrícola, nomea-
damente a produção, os consumos intermédios, o 
valor acrescentado e o investimento. 

Recorda-se, em termos metodológicos, que não é 
contabilizada a produção de bens públicos no valor 
acrescentado setorial e chama-se a atenção para 
as dificuldades de delimitação agricultura/indús-
tria/serviços, sendo de destacar o impacto do cres-
cimento da rubrica “outros bens e serviços” (25% 
entre 2010 e 2016) nos consumos intermédios agrí-
colas que se repercutiu fortemente na evolução do 
produto, situação que deve aconselhar prudência 
na análise dos dados do VAB. 

A análise tem por base a informação das Con-
tas Nacionais e Contas Económicas da Agricultura 
(base 2011) do INE, atualizadas a março e a feve-

1 O complexo agroalimentar inclui os ramos das Contas 
Nacionais (Base 2011): Agricultura: ramo 01 (Agricultura, 
Produção Animal, Caça e atividades dos serviços relacio-
nados) e IABT – Indústrias Alimentares, Bebidas e Tabaco: 
ramo 10 (Indústrias Alimentares) ramo 11 (Indústrias das 
Bebidas) e ramo 12 (Indústria do Tabaco)

reiro de 2017, respetivamente, a que se aplicou a 
metodologia do GPP.

2. Resumo 

• O valor acrescentado bruto (VAB) gerado pelo 
complexo agroalimentar no período 2010-2016, 
em contraste com a restante economia, apresen-
tou valores positivos todavia moderados (cresci-
mento em volume para o período de 0,9%). 

• As indústrias agroalimentares, que sofreram uma 
diminuição significativa em 2009 devido à crise 
mundial, apresentam desde aí uma tendência 
de crescimento ligeiro. A produção do setor agrí-
cola, embora com oscilações anuais de alguma 
amplitude, também apresenta uma tendência de 
aumento, mas que que surge anulado em termos 
de produto, devido ao crescimento registado no 
consumo de serviços, em particular, de outros 
bens e serviços.

• O ano agrícola de 2016 caracterizou-se por con-
dições climatéricas adversas que gerou impor-
tantes perdas na produção de vinho, hortícolas 
e frutos, devido a, o que se refletiu numa dimi-
nuição em volume da produção (-4,7%) e do VAB 
(-11,6%).

• A análise agregada do complexo agroalimentar 
permite atenuar as dificuldades de delimitação 
agricultura/indústria. Porém, o aumento acen-
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tuado de consumo de serviços por parte da agri-
cultura (serviços de manutenção de material e 
edifícios, serviços agrícolas, serviços financeiros, 
outros serviços), constatação estatística recente 
e que necessita de uma análise mais aprofun-
dada, aponta para uma “terciarização” acen-
tuada do setor agrícola (quase 1  580M€2 para 
um VAB com cerca de 2  100M€3). Esta situação 
pode dever-se a uma externalização de ativida-
des anteriormente integradas no trabalho agrí-
cola. Esta análise da evolução sectorial leva a 
que se deva ter em conta que há valor acrescen-
tado relacionado com a agricultura que é conta-
bilizado no setor de serviços.

• É de destacar o crescimento do investimento na 
agricultura (13% entre 2010 e 2015), que tem evo-

2 Média trienal 2014-2016 dos consumos intermédios agrí-
colas, a preços constantes 2011, “Manutenção e Repara-
ção de Material e Ferramentas”, “Manutenção e Repara-
ção de Edifícios Agrícolas e de Outras Obras”, “Serviços 
Agrícolas”, “Serviços de Intermediação Financeira Indire-
tamente Medidos (SIFIM)” e “Outros Bens e Serviços”

3 Média trienal 2014-2016 do VABpm, a preços constantes 
2011.

luído de forma diferenciada do conjunto da eco-
nomia, em particular nos últimos anos.

3. Análise da informação

a) Evolução do complexo agroalimentar

No período 2010-2016, o setor agroalimentar apre-
sentou uma tendência de crescimento moderado 
(0,9%, média anual 0,1%).

As indústrias agroalimentares, que sofreram uma 
diminuição significativa em 2009 devido à crise 
mundial, apresentam desde aí uma tendência de 
crescimento moderado. A produção do setor agrí-
cola, embora com oscilações anuais de alguma 
amplitude, também apresenta uma tendência de 

aumento ligeiro mas que que surge anulado em ter-
mos de produto, devido ao crescimento registado 
no consumo de serviços, em particular, de outros 
bens e serviços.

A análise agregada do complexo agroalimentar per-
mite atenuar as dificuldades de delimitação agricul-
tura/indústria. No entanto, o aumento acentuado 

Quadro 1: Evolução do VAB agroalimentar e do PIB (2000=100)

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015P 2016P

Taxa de cresci-
mento médio 

anual (%)

Taxa de 
variação (%)

Taxa de 
variação (%)

2010-2016P 2015-2016

VAB Agroalimentar

preços correntes 100 109 117 106 105 116 119 118 114 -0,5 -3,0 -3,5

preços constantes 2011 100 99 102 103 103 106 105 106 103 0,1 0,9 -2,9

IPI 100 110 115 103 101 109 113 111 111 -0,7 -3,9 -0,6

VAB Agricultura 

preços correntes 100 91 91 75 76 91 89 94 86 -0,9 -5,1 -8,1

preços constantes 2011 100 91 90 87 89 95 90 97 86 -0,8 -4,7 -11,6

IPI 100 100 101 86 85 96 99 96 100 -0,1 -0,4 4,1

VAB IABT

preços correntes 100 129 145 139 136 142 152 143 142 -0,3 -1,6 -0,4

preços constantes 2011 100 105 110 114 115 115 117 112 115 0,7 4,3 2,8

IPI 100 123 131 121 119 124 130 127 124 -1,0 -5,7 -3,1

PIBpm

Preços correntes 100 123 140 137 131 133 135 140 144 0,5 2,8 3,1

Preços constantes 2011 100 104 108 106 101 100 101 103 104 -0,5 -3,1 1,4

IPI PIBpm 100 118 130 130 129 132 133 136 138 1,0 6,2 1,6

P – valores provisórios;
Fonte: GPP, a partir de Contas Nacionais e CEA (Base 2011), INE.
Data da última atualização: CEA (Fevereiro 2017) e CN (março 2017)
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do consumo de serviços por parte da agricultura 
(serviços de manutenção de material e edifícios, 
serviços agrícolas, serviços financeiros, outros ser-
viços) aponta para uma “terciarização” acentuada 
do setor agrícola (quase 1 580M€ para um VAB com 
cerca de 2 100M€), que se pode dever a uma exter-
nalização de atividades anteriormente integradas 
no trabalho agrícola. Na análise da evolução seto-
rial deve ser tido em conta que há valor acrescen-
tado relacionado com a agricultura que é contabi-
lizado no setor de serviços.

Fonte: GPP, a partir de Contas Nacionais e CEA (Base 2011), INE.
Data da última atualização: CEA (Fevereiro 2017) e CN (março 2017)

Gráfico 1: Evolução do VAB agroalimentar, das suas componentes e do PIB, em volume e dos preços implícitos 
(2010=100)

A evolução em volume que se verificou no VAB do 
complexo agroalimentar no ano de 2016 resultou 
da dinâmica negativa da componente agricultura 
(-11,6%), já que as indústrias agroalimentares apre-
sentaram um crescimento (2,8%).

b) Economia agrícola

A atividade agrícola caracteriza-se por uma grande 
volatilidade em resultado da elevada exposição a 
fatores instáveis de natureza económica e de natu-
reza climática (ver quadros 2, 3 e 4). Esta caracterís-

Quadro 2: Evolução da Produção, Consumos Intermédios e VABpm Agrícolas (milhões de euros)

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015P 2016P

Taxa de cresci-
mento médio 

anual (%)

Taxa de 
variação (%)

Taxa de 
variação (%)

2010-2016P 2015P-2016P

Produção agrícola

Preços correntes 5721 5679 6222 6163 6340 6624 6657 6901 6673 1,2 7,3 -3,3

Preços constantes 2011 6230 6176 6264 6163 6143 6340 6598 6859 6537 0,7 4,4 -4,7

IPI Produção 92 92 99 100 103 104 101 101 102 0,5 2,8 1,5

Consumos intermédios

Preços correntes 3111 3303 3844 4214 4363 4258 4337 4446 4416 2,3 14,9 -0,7

Preços constantes 2011 3987 4135 4237 4214 4156 4217 4586 4673 4606 1,4 8,7 -1,4

IPI Consumos intermédios 78 80 91 100 105 101 95 95 96 0,9 5,7 0,8

VABpm agrícola

Preços correntes 2610 2376 2378 1949 1977 2366 2320 2454 2257 -0,9 -5,1 -8,1

Preços constantes 2011 2242 2040 2027 1949 1987 2123 2012 2186 1932 -0,8 -4,7 -11,6

IPI VABpm 116 116 117 100 99 111 115 112 117 -0,1 -0,4 4,1

VABcf agrícola

Preços correntes 3237 3367 3314 2806 2952 3228 3148 3211 3407 0,5 2,8 6,1

Preços constantes 2011 3228 2937 2918 2806 2860 3056 2896 3147 2780 -0,8 -4,7 -11,6

IPI VABcf 100 115 114 100 103 106 109 102 123 1,3 7,9 20,1

Nota: O Índice de Preços Implícito (preços correntes /preços constantes *100) expressa a evolução dos preços ou de valorização de determinada variável.
P – valores provisórios
Fonte: GPP, a partir de Contas Nacionais e Contas Económicas da Agricultura (Base 2011), INE.
Data da última atualização: CEA (Fevereiro 2017) e CN (março 2017)

Volume Preços implícitos
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tica deverá estar presente na análise da evolução 
da produção agrícola.

A produção do setor agrícola, embora com oscila-
ções anuais de alguma amplitude, apresenta uma 
tendência de aumento ligeiro (cerca de 400M€ 
a preços de 2011, entre 2010 e o triénio 2014-16) 
mas que que surge muito atenuado em termos de 
produto, devido ao crescimento registado no con-
sumo de serviços (mais de 330M€), em particular, 
de outros bens e serviços (230M€), tendo-se man-
tido estáveis os restantes CI.

O ano de 2016, devido a acontecimentos climaté-
ricos pontuais, não acompanhou a tendência de 
crescimento, tendo-se registado uma diminuição 
da produção (-4,7%) face a 2015 e do VAB (-11,6%).

Relativamente à estrutura e dinâmica dos vários 
produtos agrícolas no período 2010-2016, destaca-
-se: 

• O efeito conjugado da variação positiva dos fru-
tos (13%), plantas forrageiras (4,9%) e cereais 
(33%) e da variação negativa dos vegetais (-1,4%) 
e azeite (-1,0%) conduziu a um crescimento da 
produção vegetal, em volume (7,6%). 

• O crescimento da produção animal, em volume 
(7,4%), decorreu principalmente da variação 
positiva da produção bovina (9,0%) e do cresci-
mento nos ovinos e caprinos (39%), em resultado 
de um ajustamento estrutural no setor dos herbí-
voros, acentuado pelo valor da nova ajuda asso-
ciada, introduzida em 2015. 

• O crescimento da produção de outros produtos 
vegetais (34,3%) e outra produção animal (2,3%). 

P – dados provisórios
Fonte: GPP, a partir de CEA (Base 2011), INE.
Data da última atualização: CEA (Fevereiro 2017)

Gráfico 2: Evolução da principal produção vegetal, em volume e dos preços implícitos (2010=100)

P – dados provisórios
Fonte: GPP, a partir de CEA (Base 2011), INE.
Data da última atualização: CEA (Fevereiro 2017)

Gráfico 3: Evolução da principal produção animal, em volume e dos preços implícitos (2010=100)
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Volume
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• É também de destacar a diminuição dos serviços 
agrícolas4 (-11,3%) e o crescimento das ativida-
des secundárias não-agrícolas (9,0%)5.

4 Os serviços agrícolas incluem-se no ramo agrícola desen-
volvendo-se em unidades especializadas que fornecem 
máquinas, material e pessoal para a execução de traba-
lhos por empreitada. Em particular, nos trabalhos por 
empreitada prestados por empresas independentes, o 
custo da remuneração do trabalhador é considerado um 
consumo intermédio e não uma remuneração, sendo o 
mesmo contabilizado como um serviço quer como pro-
dução (venda de serviços), na ótica do contratante, quer 
como consumo intermédio (compra de serviços), na ótica 
da exploração agrícola.

5 As atividades secundárias não agrícolas consistem em 
atividades que representam um prolongamento da ati-
vidade agrícola e que utilizam os produtos agrícolas (a 
transformação de produtos agrícolas) e atividades que 

Quadro 3: Estrutura da Produção agrícola, a preços base, e respetivas variações (%)

Estrutura de  
produção (%)

Taxa de variação média 2009/11 
e média 2014/16 (%)

Taxa de variação 2015P-2016P 
(%)

2000 2016P Volume Preço Valor Volume Preço Valor

Produção do Ramo Agrícola (Preços base) 100,0 100,0 7,0 1,6 8,7 -5,8 2,1 -3,7

Produção da Agricultura (Preços base) 97,2 97,6 7,0 1,7 8,8 -5,8 2,2 -3,7

Produção de Bens Agrícolas 95,7 95,4 7,4 1,6 9,1 -5,9 2,1 -3,9

Produção Vegetal 58,1 56,0 7,6 2,1 9,6 -10,4 7,8 -3,5

Cereais (inclui sementes) 6,9 3,6 33,0 -22,1 3,7 -5,0 -5,3 -10,0

Plantas Industriais1 1,9 0,9 16,5 22,6 43,6 0,9 3,3 4,2

Plantas Forrageiras 5,2 4,4 4,9 -1,6 3,5 6,7 4,0 11,0

Vegetais e Produtos Hortícolas 12,8 15,7 -1,4 4,6 2,9 -11,5 5,5 -6,6

Batatas (inclui sementes) 1,9 2,4 19,5 4,9 23,9 -5,3 50,0 42,0

Frutos 14,3 16,8 13,0 4,4 17,7 -10,9 14,8 2,3

Vinho 14,1 9,3 -0,1 3,1 3,1 -20,0 -1,2 -21,0

Azeite 0,5 1,7 -1,0 55,7 56,1 2,9 15,5 18,9

Outros Produtos Vegetais2 0,4 1,2 34,3 12,5 51,2 0,0 13,3 13,3

Produção Animal 37,6 39,4 7,4 1,0 8,3 0,4 -4,9 -4,5

Bovinos 6,2 8,3 9,0 -1,7 7,0 3,4 -4,0 -0,8

Suínos 8,1 7,9 1,7 1,4 2,9 0,1 -2,1 -2,0

Ovinos e Caprinos 2,2 2,1 39,0 2,3 41,8 -2,7 4,9 2,1

Aves de capoeira 6,1 7,0 5,3 0,5 5,7 3,5 -10,5 -7,4

Leite 11,3 9,6 0,4 6,1 6,7 -3,8 -3,8 -7,5

Outra produção animal3 3,6 4,4 2,3 -0,4 1,9 0,8 -8,1 -7,4

Serviços Agrícolas 1,5 2,2 -11,3 8,4 -3,8 1,1 5,0 6,1

Atividades Secundárias Não Agrícolas (não separáveis) 2,8 2,4 9,0 -3,9 4,8 -5,2 -0,1 -5,4

1 A componente “plantas industriais” inclui “Sementes e frutos oleaginosos” (e.g. colza, girassol, soja), “Proteaginosas (incluindo sementes)”, “Tabaco não manufaturado”, “Beterraba sacarina”, “Outras plantas industriais” 
(e.g. plantas fibrosas, lúpulo); 2 - A componente “outros produtos vegetais” inclui “Materiais para entrançar”, “Sementes”, “Batata-doce”, “plantas aromáticas” e “Outros produtos vegetais: outros”; 3 – A componente “outra 
produção animal” inclui “ovos”, “mel”, “caracóis”, “outros produtos animais” (e.g. lã em bruto, casulos de bicho-da-seda), “outros animais” (e.g. equídeos)

Nota: Os valores constantes neste quadro referem-se à produção agrícola valorizada a preços base, que incluí os subsídios aos produtos, não coincidindo por esta razão com os quadros 1 e 2 com a produção agrícola valo-
rizada a preços de mercado, que não inclui os subsídios referidos.

P – valores provisórios
Fonte: GPP, a partir de Contas Económicas da Agricultura (Base 2011), INE.
Data da última atualização: CEA (Fevereiro 2017)

Especificamente em 2016, a produção agrícola, a 
preços base, diminui 5,8% (-4,7% a preços de mer-
cado) em volume e 3,7% em valor, salientando-se:

utilizam a exploração agrícola e os seus meios de pro-
dução agrícola (equipamentos, instalações, edifícios, 
mão-de-obra), como, por exemplo, agroturismo, lojas 
de quinta, desportos e lazer rurais, serviços para tercei-
ros, serviços de manutenção da paisagem, piscicultura. 
A classificação das atividades neste âmbito implica que 
não é possível separá-las da atividade agrícola: por exem-
plo, os serviços de turismo rural apenas devem ser incluí-
dos enquanto não puderem ser separados da atividade 
agrícola, devendo deixar de o ser quando assumem um 
certo grau de importância. Neste sentido, os produtos 
não agrícolas registados na produção do ramo agrícola 
podem variar geograficamente e ao longo do tempo.
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• O decréscimo da produção vegetal em volume 
(-10,4%), para o qual terão contribuído negativa-
mente o setor do vinho6 (-20%), seguido do setor 
dos frutos7 (-10,9%), dos vegetais e produtos hor-
tícolas8 (-11,5%), e dos cereais9 (-5%). Inversa-
mente a estas variações, a produção de azeite 
(2,9%)10  e de plantas forrageiras (6,7%) aumen-
tou, amenizando a quebra em volume da produ-
ção vegetal.

• Em contraste com a produção vegetal, a pro-
dução animal cresceu ligeiramente em volume 
(0,4%), em resultado sobretudo da produção 
bovina (3,4%), com o acréscimo dos abates, e 

6 A diminuição da produção de vinho resultará da ocorrên-
cia de acidentes fisiológicos e doenças. Segundo o INE 
“Na vinha, a ocorrência de acidentes fisiológicos, nomea-
damente desavinho e bagoinha (desencadeados pela 
precipitação intensa na fase da floração/alimpa) contri-
buíram para a redução em 20% da produção de vinho.”

7 A diminuição do volume de frutos dever-se-á às condi-
ções meteorológicas adversas que afetaram a produção 
de maçã, pera, pêssego, kiwi e cereja. Ainda assim, os pre-
ços dos frutos aumentaram. De acordo com o INE, “A falta 
de frio no inverno e as deficientes condições de poliniza-
ção e vingamento dos frutos afetaram as produções de 
maçã (-30%), pera (-20%) e kiwi (-25%). A produção da 
amêndoa, particularmente das variedades mais precoces, 
foi igualmente prejudicada.”

8 A variação negativa da produção de vegetais e produ-
tos hortícolas será resultado, sobretudo, da diminuição 
de produção de tomate para a indústria, que terá sido 
afetada pelas condições meteorológicas desfavoráveis. 
Segundo o INE, “Quanto às culturas temporárias de pri-
mavera/verão, a precipitação intensa em maio e as ele-
vadas temperaturas de julho e agosto condicionaram o 
rendimento do tomate para a indústria, com reflexo na 
produção que diminuiu 15%.”

9 O decréscimo verificado decorrerá da redução de área 
semeada de milho, que se deverá á situação desfavorá-
vel do mercado. De acordo com o INE, “Dificuldades na 
instalação das searas e problemas na floração e matura-
ção, causados pelas altas temperaturas estivais, determi-
naram igualmente decréscimos das produções de milho 
e arroz”.

10 A produtividade nos olivais deverá registar uma redução 
de 15%, apesar de as chuvas outonais terem promovido 
o aumento do calibre das azeitonas.

da produção de aves de capoeira (3,5%). É tam-
bém de destacar a variação negativa da produ-
ção de leite11 (-3,8%).

O volume de consumos intermédios utilizado na ati-
vidade agrícola tem vindo a crescer, entre 2010 e 2016 
(8,7%), sobretudo devido às aquisições de serviços, 
nomeadamente, manutenção de máquinas (52%) e 
de edifícios (33%), “outros bens e serviços” (25%) e 
serviços de intermediação financeira (12%).

Os valores contabilizados no item “outros bens e 
serviços” são muito diversos, em resultado nomea-
damente das diferentes estruturas produtivas e 
métodos de produção. Apesar da característica 
“diversidade”, os “outros bens e serviços” são, na 
UE27, os segundos maiores itens da estrutura de 
consumos intermédios, sendo por esta razão neces-
sário conhecer os verdadeiros valores para a deter-
minação correta do VAB e do rendimento. 

Estudo elaborado pelo Eurostat revela que em 2007, 
os “outros bens e serviços” pesavam em média 14% 
na estrutura de consumos intermédios, embora 
variando entre EM (entre 3% na Polónia a 26% 
em Portugal), em resultado dificuldades associa-
das à contabilização, nomeadamente, custos não 
incluídos, custos mal classificados (e.g. em vez de 
serem classificados como “outros bens e serviços” 
são classificados como “serviços agrícolas”); sobre 
e subvalorização (perigo de dupla contabilização).

No período 2010-2015, verificou-se um ritmo de 
crescimento significativo da FBCF agrícola (média 
anual: 2,5% em volume). Saliente-se que o investi-
mento na agricultura tem evoluído de forma dife-
renciada do conjunto da economia, em particular 
nos últimos anos, em que apresentou crescimentos 
positivos em contraste com o investimento na eco-
nomia portuguesa (média anual 2010-2015: -5,8%).

11 Em 2016, a produção de leite diminuiu (-3,8%), em resul-
tado dos efeitos negativos provocados pela descida dos 
preços.
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Quadro 4: Estrutura dos Consumos intermédios e respetivas variações (%)

Estrutura de consu-
mos intermédios (%)

Taxa de 
variação, em 
volume (%)

Taxa de crescimento médio anual 
2010-2016P (%)

Taxa de variação 2015P-2016P 
(%)

2000 2016P 2010-2016P Volume Preço Valor Volume Preço Valor

Total 100,0 100,0 8,7 1,4 0,9 2,3 -1,4 0,8 -0,7

Sementes e Plantas 4,3 2,7 -9,7 -1,7 3,3 1,6 -9,0 -1,0 -9,9

Energia e Lubrificantes 6,4 7,7 0,4 0,1 1,4 1,5 -0,6 -6,4 -7,0

Adubos e Corretivos do Solo 4,2 4,5 -1,2 -0,2 2,3 2,1 4,2 -0,3 3,9

Produtos Fitossanitários 2,8 3,3 0,0 0,0 3,2 3,2 -1,7 10,6 8,7

Despesas com Veterinários 0,5 0,6 9,1 1,5 -1,0 0,5 0,4 -0,1 0,3

Alimentos para Animais 50,7 47,2 3,4 0,6 1,1 1,7 0,7 1,4 2,1

Manutenção e Reparação de Material e 

Ferramentas
2,9 3,3 52,2 7,3 -0,7 6,5 -0,6 -1,2 -1,7

Manutenção e Reparação de Edifícios 

Agrícolas e de Outras Obras
2,6 3,2 33,6 4,9 -1,4 3,5 0,0 0,8 0,8

Serviços Agrícolas 2,6 3,5 1,3 0,2 0,9 1,2 1,1 5,0 6,1

Serviços de Intermediação Financeira 

Indiretamente Medidos (SIFIM)
1,3 2,2 12,1 1,9 5,4 7,4 -0,8 1,7 0,9

Outros Bens e Serviços 21,7 21,9 25,1 3,8 -0,5 3,3 -6,7 0,8 -6,0

P – valores provisórios
Fonte: GPP, a partir de Contas Económicas da Agricultura (Base 2011), INE.
Data da última atualização: CEA (Fevereiro 2017)

P – dados provisórios
Fonte: GPP, a partir de CEA (Base 2011), INE.
Data da última atualização: CEA (Fevereiro 2017)

Gráfico 4: Evolução dos principais consumos intermédios agrícolas, em volume e dos preços implícitos (2010=100)

Quadro 5: Investimento agrícola e total da economia

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015P

Taxa de  
crescimento 

médio anual (%)

Taxa de  
variação (%)

Taxa de  
variação (%)

2010-2015P 2014-2015

FBCF Agricultura (milhões de euros)

Preços correntes 809 825 838 835 853 857 905 948 2,5 13,1 4,8

Preços constantes 2011 777 809 854 835 835 825 937 968 2,5 13,4 3,4

FBCF Economia (milhões de euros)

Preços correntes 35 959 36 645 36 938 32 452 26 672 25 122 25 993 27 417 -5,8 -25,8 5,5

Preços constantes 2011 43 568 39 485 37 095 32 452 27 058 25 690 26 287 27 469 -5,8 -26,0 4,5

P – dados provisórios
Fonte: GPP, a partir de Contas Económicas da Agricultura (Base 2011) e Contas Nacionais, INE
Data da última atualização: CEA (Fevereiro 2017)

Volume Preços implícitos
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Gráfico 5: Evolução da FBCF na agricultura e economia, em volume e em valor (2000=100)

P – dados provisórios
Fonte: GPP, a partir de CEA (Base 2011), INE.
Data da última atualização: CEA (Fevereiro 2017)

Anexos

Valor acrescentado (milhões de euros) e volume de trabalho na agricultura (mil UTA)

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015P 2016P
Taxa de Crescimento 

médio anual (%)
Taxa de 

variação (%)

2000/2016 2010/2016 2015/2016

Produção pm

preços correntes - milhões de euros 5 721 5 679 6 222 6 163 6 340 6 624 6 657 6 901 6 673 1,0 1,2 -3,3

preços constantes (2011=100) - 

milhões de euros
6 230 6 176 6 264 6 163 6 143 6 340 6 598 6 859 6 537 0,3 0,7 -4,7

IPI 92 92 99 100 103 104 101 101 102 0,7 0,5 1,5

Consumos intermédios 

preços correntes - milhões de euros 3 111 3 303 3 844 4 214 4 363 4 258 4 337 4 446 4 416 2,2 2,3 -0,7

preços constantes (2011=100) - 

milhões de euros
3 987 4 135 4 237 4 214 4 156 4 217 4 586 4 673 4 606 0,9 1,4 -1,4

IPI 78 80 91 100 105 101 95 95 96 1,3 0,9 0,8

VAB pm

preços correntes - milhões de euros 2 610 2 376 2 378 1 949 1 977 2 366 2 320 2 454 2 257 -0,9 -0,9 -8,1

preços constantes (2011=100) - 

milhões de euros
2 242 2 040 2 027 1 949 1 987 2 123 2 012 2 186 1 932 -0,9 -0,8 -11,6

IPI 116 116 117 100 99 111 115 112 117 0,0 -0,1 4,1

Volume de trabalho – mil UTA 425,6 370,6 309,4 299,0 296,1 281,3 265,1 255,8 239,3 -3,5 -4,2 -6,5

P - Dados provisórios
Fonte: GPP, a partir de Contas Económicas da Agricultura (Base 2011), INE.
Data da última atualização: CEA (Fevereiro 2017) e CN (março 2017)

Formação bruta de capital fixo na agricultura (milhões de euros)

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015P
Taxa de Crescimento 

médio anual (%)
Taxa de variação 

(%)

2000/2015 2010/2015 2014/2015

FBCF

preços correntes - milhões de euros 809 825 838 835 853 857 905 948 1,1 2,5 4,8

preços constantes (2011=100) - 

milhões de euros
777 809 854 835 835 825 937 968 1,5 2,5 3,4

P - Dados provisórios
Fonte: GPP, a partir de Contas Económicas da Agricultura (Base 2011), INE.
Data da última atualização: CEA (Fevereiro 2017)

Agricultura Economia



Evolução económica do setor agroalimentar 97

Produção agrícola, a preços base – preços correntes (milhões de euros)

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015P 2016P
Taxa de Crescimento 

médio anual (%)
Taxa de 

variação (%)

2000/2016 2010/2016 2015/2016

Produção do Ramo  
Agrícola (Preços base) 6 071 6 139 6 452 6 425 6 530 6 797 6 823 7 080 6 815 0,7 0,9 -3,7

Produção Vegetal 3 527 3 247 3 582 3 463 3 443 3 726 3 628 3 955 3 818 0,5 1,1 -3,5

Cereais (inclui sementes) 419 190 254 291 329 290 279 275 247 -3,3 -0,5 -10,0

Plantas Industriais 116 80 36 34 41 33 37 57 59 -4,1 8,6 4,2

Plantas Forrageiras 313 240 282 290 293 266 284 271 300 -0,3 1,1 11,0

Vegetais e Produtos Hortícolas 780 891 1 097 1 038 1 067 1 094 1 081 1 144 1 069 2,0 -0,4 -6,6

Batatas (inclui sementes) 113 84 110 105 89 160 110 116 164 2,4 6,9 42,0

Frutos 869 858 914 956 891 1 041 1 012 1 120 1 145 1,7 3,8 2,3

Vinho 858 801 780 636 640 718 700 803 634 -1,9 -3,4 -21,0

Azeite 32 56 58 57 43 73 65 95 114 8,2 11,7 18,9

Outros Produtos Vegetais 26 46 51 55 48 52 60 75 85 7,7 8,7 13,3

Produção Animal 2 281 2 571 2 557 2 661 2 781 2 768 2 877 2 809 2 682 1,0 0,8 -4,5

Bovinos 375 610 528 577 536 482 560 568 564 2,6 1,1 -0,8

Suínos 491 494 545 552 622 630 598 551 540 0,6 -0,2 -2,0

Ovinos e Caprinos 136 123 104 103 106 121 128 142 145 0,4 5,7 2,1

Aves de capoeira 372 382 474 485 487 517 496 516 478 1,6 0,1 -7,4

Leite 686 747 649 685 719 735 802 707 654 -0,3 0,1 -7,5

outra produção animal 221 216 256 258 310 284 293 325 301 1,9 2,7 -7,4

Serviços Agrícolas 92 119 153 145 143 139 138 141 150 3,1 -0,4 6,1

Atividades Secundárias Não 
Agrícolas (não separáveis) 171 202 160 157 163 165 180 174 165 -0,2 0,6 -5,4

Nota: Os valores constantes neste quadro referem-se à produção agrícola valorizada a preços base, não coincidindo por esta razão com os quadros 1 e 2 com a produção agrícola valorizada a preços de mercado.
P - Dados provisórios
Fonte: GPP, a partir de Contas Económicas da Agricultura (Base 2011), INE.
Data da última atualização: CEA (Fevereiro 2017) 

Valor acrescentado nas indústrias agroalimentares, complexo agroalimentar e PIBpm (milhões de euros)

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015P 2016P
Taxa de Crescimento 

médio anual (%)
Taxa de 

variação (%)

2000/2016 2010/2016 2015/2016

PIBpm

preços correntes - milhões 
de euros

128 466 158 653 179 930 176 167 168 398 170 269 173 079 179 540 185 035 2,3 0,5 3,1

preços constantes 
(2011=100) - milhões de 
euros

166 695 174 038 179 445 176 167 169 070 167 159 168 652 171 343 173 796 0,3 -0,5 1,4

IPI 77 91 100 100 100 102 103 105 106 2,0 1,0 1,6

Agroalimentar

preços correntes - milhões 
de euros

5 077 5 558 5 946 5 367 5 331 5 875 6 063 5 978 5 766 0,8 -0,5 -3,5

preços constantes 
(2011=100) - milhões de 
euros

5 228 5 181 5 323 5 367 5 410 5 556 5 505 5 532 5 369 0,2 0,1 -2,9

IPI 97 107 112 100 99 106 110 108 107 0,6 -0,7 -0,6

IABT

preços correntes - milhões 
de euros

2 466 3 182 3 568 3 418 3 354 3 509 3 743 3 523 3 509 2,2 -0,3 -0,4

preços constantes 
(2011=100) - milhões de 
euros

2 986 3 141 3 295 3 418 3 423 3 432 3 493 3 346 3 438 0,9 0,7 2,8

IPI 83 101 108 100 98 102 107 105 102 1,3 -1,0 -3,1

P - Dados provisórios
Fonte: GPP, a partir de Contas Económicas da Agricultura (Base 2011), INE.
Data da última atualização: CEA (Fevereiro 2017) e CN (março 2017)
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Produção agrícola, a preços base – preços constantes 2011 (milhões de euros) 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015P 2016P
Taxa de Crescimento 

médio anual (%)
Taxa de 

variação (%)
2000/2016 2010/2016 2015/2016

Produção do Ramo  
Agrícola (Preços base) 6 472 6 399 6 532 6 425 6 408 6 598 6 887 7 156 6 743 0,3 0,5 -5,8

Produção Vegetal 3 508 3 236 3 527 3 463 3 424 3 676 3 776 3 938 3 527 0,0 0,0 -10,4
Cereais (inclui sementes) 251 136 261 291 297 349 393 367 349 2,1 4,9 -5,0

Plantas Industriais 122 83 35 34 36 28 31 47 47 -5,8 5,1 0,9

Plantas Forrageiras 423 296 288 290 266 293 316 296 315 -1,8 1,5 6,7

Vegetais e Produtos Hortícolas 895 943 1 048 1 038 1 057 1 043 1 057 1 079 955 0,4 -1,5 -11,5

Batatas (inclui sementes) 131 111 103 105 116 129 139 125 119 -0,6 2,4 -5,3

Frutos 847 835 899 956 893 1 005 1 040 1 114 993 1,0 1,7 -10,9

Vinho 824 840 777 636 665 711 690 762 609 -1,9 -4,0 -20,0

Azeite 36 36 59 57 41 54 50 59 61 3,4 0,6 2,9

Outros Produtos Vegetais 74 40 58 55 52 62 67 75 75 0,1 4,4 0,0

Produção Animal 2 621 2 824 2 686 2 661 2 678 2 625 2 797 2 899 2 911 0,7 1,3 0,4
Bovinos 620 795 601 577 565 516 609 637 658 0,4 1,5 3,4

Suínos 459 518 541 552 549 521 537 571 572 1,4 0,9 0,1

Ovinos e Caprinos 135 130 101 103 113 137 139 136 132 -0,1 4,6 -2,7

Aves de capoeira 421 429 491 485 486 487 490 511 529 1,4 1,2 3,5

Leite 751 750 689 685 688 653 706 709 682 -0,6 -0,2 -3,8

outra produção animal 235 202 264 258 277 311 316 336 339 2,3 4,2 0,8

Serviços Agrícolas 125 142 157 145 142 136 134 136 138 0,6 -2,1 1,1
Atividades Secundárias Não 
Agrícolas (não separáveis) 198 216 162 157 164 166 183 186 176 -0,7 1,5 -5,2

Nota: Os valores constantes neste quadro referem-se à produção agrícola valorizada a preços base, não coincidindo por esta razão com os quadros 1 e 2 com a produção agrícola valorizada a preços de mercado.
P - Dados provisórios”
Fonte: GPP, a partir de Contas Económicas da Agricultura (Base 2011), INE.
Data da última atualização: CEA (Fevereiro 2017) 

Produção agrícola, a preços base – índice de preços implícitos

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015P 2016P
Taxa de Crescimento 

médio anual (%)
Taxa de 

variação (%)
2000/2016 2010/2016 2015/2016

Produção do Ramo Agrícola 
(Preços base) 94 96 99 100 102 103 99 99 101 0,5 0,4 2,1

Produção Vegetal 101 100 102 100 101 101 96 100 108 0,5 1,1 7,8
Cereais (inclui sementes) 167 140 97 100 111 83 71 75 71 -5,2 -5,1 -5,3

Plantas Industriais 94 97 103 100 114 116 118 122 126 1,8 3,3 3,3

Plantas Forrageiras 74 81 98 100 110 91 90 92 95 1,6 -0,5 4,0

Vegetais e Produtos Hortícolas 87 94 105 100 101 105 102 106 112 1,6 1,1 5,5

Batatas (inclui sementes) 86 76 107 100 77 124 79 92 138 3,0 4,4 50,0

Frutos 103 103 102 100 100 104 97 101 115 0,7 2,1 14,8

Vinho 104 95 100 100 96 101 101 105 104 0,0 0,6 -1,2

Azeite 91 157 100 100 106 134 130 162 187 4,6 11,1 15,5

Outros Produtos Vegetais 35 114 89 100 93 84 89 100 113 7,6 4,1 13,3

Produção Animal 87 91 95 100 104 105 103 97 92 0,4 -0,5 -4,9
Bovinos 60 77 88 100 95 93 92 89 86 2,2 -0,5 -4,0

Suínos 107 95 101 100 113 121 111 97 95 -0,8 -1,0 -2,1

Ovinos e Caprinos 101 95 103 100 94 89 92 105 110 0,5 1,1 4,9

Aves de capoeira 88 89 97 100 100 106 101 101 90 0,1 -1,1 -10,5

Leite 91 100 94 100 105 112 114 100 96 0,3 0,3 -3,8

outra produção animal 94 107 97 100 112 91 93 97 89 -0,4 -1,5 -8,1

Serviços Agrícolas 74 84 98 100 101 102 103 104 109 2,5 1,8 5,0
Atividades Secundárias Não 
Agrícolas (não separáveis) 86 93 99 100 99 99 99 94 93 0,5 -0,9 -0,1

Nota: Os valores constantes neste quadro referem-se à produção agrícola valorizada a preços base, não coincidindo por esta razão com os quadros 1 e 2 com a produção agrícola valorizada a preços de mercado.
P - Dados provisórios
Fonte: GPP, a partir de Contas Económicas da Agricultura (Base 2011), INE.
Data da última atualização: CEA (Fevereiro 2017)
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Consumos intermédios agrícolas – preços correntes (milhões de euros)

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015P 2016P
Taxa de Crescimento 

médio anual (%)
Taxa de 

variação (%)

2000/2016 2010/2016 2015/2016

Total 3 111 3 303 3 844 4 214 4 363 4 258 4 337 4 446 4 416 2,2 2,3 -0,7

Sementes e Plantas 134 154 108 117 124 131 121 131 118 -0,8 1,6 -9,9

Energia e Lubrificantes 198 304 309 371 411 404 391 364 338 3,4 1,5 -7,0

Adubos e Corretivos do 
Solo

131 135 178 209 199 206 198 193 201 2,7 2,1 3,9

Produtos Fitossanitários 88 90 122 122 118 116 130 136 148 3,3 3,2 8,7

Despesas com Veteri-
nários

17 18 24 24 24 22 23 25 25 2,5 0,5 0,3

Alimentos para Animais 1 576 1 578 1 885 2 092 2 209 2 106 2 028 2 040 2 083 1,8 1,7 2,1

Manutenção e Reparação 
de Material e Ferramentas

92 89 101 106 117 112 142 150 148 3,0 6,5 -1,7

Manutenção e Reparação 
de Edifícios Agrícolas e de 
Outras Obras

82 111 114 120 113 113 131 139 140 3,4 3,5 0,8

Serviços Agrícolas 80 107 143 142 143 132 141 145 154 4,2 1,2 6,1

Serviços de Intermediação 
Financeira Indiretamente 
Medidos (SIFIM)

40 37 63 78 94 92 99 95 96 5,7 7,4 0,9

Outros Bens e Serviços 675 680 797 830 812 823 932 1 028 966 2,3 3,3 -6,0
P - Dados provisórios
Fonte: GPP, a partir de Contas Económicas da Agricultura (Base 2011), INE.
Data da última atualização: CEA (Fevereiro 2017) 

Consumos intermédios agrícolas – preços constantes 2011 (milhões de euros)

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015P 2016P

Taxa de Crescimento 
médio anual (%)

Taxa de 
variação (%)

2000/2016 2010/2016 2015/2016

Total 3 987 4 135 4 237 4 214 4 156 4 217 4 586 4 673 4 606 0,9 1,4 -1,4

Sementes e Plantas 127 138 113 117 114 122 123 112 102 -1,4 -1,7 -9,0

Energia e Lubrificantes 298 408 367 371 377 381 365 371 369 1,3 0,1 -0,6

Adubos e Corretivos do 

Solo
242 228 209 209 196 209 214 198 206 -1,0 -0,2 4,2

Produtos Fitossanitários 106 112 125 122 114 105 121 128 125 1,1 0,0 -1,7

Despesas com Veteri-

nários
22 21 24 24 24 24 25 26 26 1,3 1,5 0,4

Alimentos para Animais 2 252 2 152 2 152 2 092 2 072 2 104 2 188 2 212 2 226 -0,1 0,6 0,7

Manutenção e Reparação 

de Material e Ferramentas
125 97 103 106 113 110 154 158 157 1,4 7,3 -0,6

Manutenção e Reparação 

de Edifícios Agrícolas e de 

Outras Obras

98 118 115 120 113 122 149 154 154 2,9 4,9 0,0

Serviços Agrícolas 103 122 148 142 142 138 146 149 150 2,4 0,2 1,1

Serviços de Intermediação 

Financeira Indiretamente 

Medidos (SIFIM)

64 56 82 78 86 85 87 92 91 2,3 1,9 -0,8

Outros Bens e Serviços 600 714 802 830 804 817 1 018 1 076 1 004 3,3 3,8 -6,7

P - Dados provisórios
Fonte: GPP, a partir de Contas Económicas da Agricultura (Base 2011), INE.
Data da última atualização: CEA (Fevereiro 2017) 
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Consumos intermédios agrícolas – índice de preços implícitos

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015P 2016P
Taxa de Crescimento 

médio anual (%)
Taxa de 

variação (%)

2000/2016 2010/2016 2015/2016

Total 78 80 91 100 105 101 95 95 96 1,3 0,9 0,8

Sementes e Plantas 105 112 95 100 108 108 99 117 116 0,6 3,3 -1,0

Energia e Lubrificantes 66 74 84 100 109 106 107 98 92 2,0 1,4 -6,4

Adubos e Corretivos do 
Solo

54 59 85 100 101 98 93 98 97 3,8 2,3 -0,3

Produtos Fitossanitários 83 80 97 100 104 111 108 107 118 2,2 3,2 10,6

Despesas com Veteri-
nários

76 89 99 100 99 92 92 93 93 1,3 -1,0 -0,1

Alimentos para Animais 70 73 88 100 107 100 93 92 94 1,8 1,1 1,4

Manutenção e Reparação 
de Material e Ferramentas

73 92 98 100 104 102 92 95 94 1,6 -0,7 -1,2

Manutenção e Reparação 
de Edifícios Agrícolas e de 
Outras Obras

84 94 99 100 100 93 88 90 91 0,5 -1,4 0,8

Serviços Agrícolas 77 88 97 100 101 96 97 97 102 1,8 0,9 5,0

Serviços de Intermediação 
Financeira Indiretamente 
Medidos (SIFIM)

62 66 77 100 109 108 114 104 105 3,4 5,4 1,7

Outros Bens e Serviços 113 95 99 100 101 101 91 96 96 -1,0 -0,5 0,8

P - Dados provisórios
Fonte: GPP, a partir de Contas Económicas da Agricultura (Base 2011), INE.
Data da última atualização: CEA (Fevereiro 2017)
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1. Introdução

Tendo por base as Risk Assessment and Mapping 
Guidelines for Disaster Management (Orientações 
para a Avaliação e Mapeamento de Riscos na Gestão 
de Catástrofes) emitidas pela Comissão Europeia 
(documento SEC(2010) 1626 final, de 21.12.2010), a 
Comissão Nacional de Proteção Civil adotou a Ava-
liação Nacional de Risco (ANR).1

1  Note-se ainda que, desde 2002, existe um Fundo de Soli-
dariedade da União Europeia (FSUE) para apoiar as popu-
lações de regiões afetadas por grandes catástrofes natu-
rais: “Até à data, foi acionado 73 vezes, designadamente 

Na ANR, identificam-se e caracterizam-se os perigos 
de génese natural, tecnológica ou mista, suscetíveis 
de afetar o território nacional, designadamente: 
nevões, onda de calor, vagas de frio, secas, cheias, 
galgamentos costeiros, sismos, tsunamis, movimen-
tos de massa, erosão costeira em arribas e praias, 
acidentes no transporte rodoviário, acidentes no 
transporte ferroviário, acidentes fluviais/marítimos, 
acidentes aéreos, acidentes no transporte de maté-

em situações de inundações, incêndios florestais, sis-
mos, tempestades e seca, tendo sido ajudados 24 países 
europeus com um montante superior a 3 800 milhões de 
euros”. Portugal recorreu ao fundo por três vezes (2003, 
2010 e 2016) para fazer face a situações extremas de fogos 
florestais e aos deslizamentos de terras na Madeira (2010), 
tendo recebido um total de cerca de 80 milhões de euros.

 Mais informações em: http://ec.europa.eu/regional 
_policy/pt/funding/solidarity-fund/
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rias perigosas, acidentes no transporte em infraes-
truturas fixas de matérias perigosas, incêndios 
urbanos, incêndios nos centros históricos, colapso 
de túneis e pontes, rotura de barragens, acidentes 
com substâncias perigosas, concentrações huma-
nas, emergências radiológicas e incêndios flores-
tais.

Esta avaliação tem em consideração, para os riscos 
aplicáveis, o impacto das alterações climáticas e os 
cenários daí decorrentes, com indicação das ten-
dências para agravamento ou atenuação dos riscos. 
Descreve, para cada risco, o processo, metodologia, 
métodos e dados utilizados, estando a metodolo-
gia de avaliação centrada na avaliação da susce-
tibilidade e na cartografia dos elementos expos-
tos, incluindo estimativa do grau de gravidade dos 
danos potenciais e da probabilidade de ocorrência 
do risco (Capítulo 4). 

Paralelamente, a ANR hierarquiza os riscos existen-
tes no território colocando cada risco na localiza-
ção correspondente ao seu grau – Extremo, Elevado, 
Moderado e Baixo (Capítulo 5) e, para cada um des-
tes riscos, propõe sistemas práticos que concorram 
para realizar o objetivo de mitigação dos riscos – 
estratégias gerais e específicas – riscos naturais, tec-
nológicos e mistos (Capítulo 6), onde se definem 
a área geográfica afetada pelo acidente grave ou 
catástrofe e as consequências expetáveis nas três 
componentes tidas para a definição do grau gra-
vidade – população, socioeconómica e ambiente. 

Finalmente, apresenta outras abordagens estrutu-
rais enquadradas na Estratégia Nacional para Adap-
tação às Alterações Climáticas (Capítulo 7) e com-
plementa ainda com a identificação de cenários, 
sendo definida uma hipótese de planeamento e 
elencadas as previsíveis consequências da mani-
festação do perigo (Capítulo 8).

A divulgação deste documento assenta na pre-
missa de que a informação sobre os riscos a que 
os cidadãos estão sujeitos se afigura uma ferra-

menta essencial para garantir a sensibilização da 
população no que concerne à autoproteção, e para 
promover uma melhor aplicação do princípio de 
precaução, assim como a adoção de medidas de 
diminuição do risco de acidente grave ou catás-
trofe, inerente a cada atividade. 

2. Análise de Riscos – Exemplos (Capítulo 4)

2.1. Risco de seca

As regiões com maior suscetibilidade a secas (grau 
de suscetibilidade elevado) localizam-se no dis-
trito de Castelo Branco, a zona Este dos distritos 
de Leiria e Santarém, as zonas a Sul do Tejo e o 
Interior Transmontano e, também, duas pequenas 
áreas que abrangem os distritos de Vila Real, Braga 
e Porto.

Na caracterização da ocorrência-tipo, considerou-
-se uma seca extrema de extensão generalizada 
a todo o território de Portugal Continental, com 
características semelhantes às verificadas na seca 
de 2004-05. Assim, classificou-se esta ocorrência-
-tipo da seguinte forma:

• Grau de probabilidade médio-alto – corresponde 
a um período de retorno entre 5 e 20 anos.

• Grau de gravidade acentuado – resultante de um 
número reduzido de vítimas-padrão e do funcio-
namento parcial da comunidade, com alguns 
serviços indisponíveis.

• Grau de risco elevado – resultante da combina-
ção dos graus de gravidade e de probabilidade 
da ocorrência-tipo considerada para secas, e de 
acordo com a matriz de risco.

2.1. Risco de incêndios florestais

Em Portugal Continental, as principais regiões com 
maior nível de risco estrutural (perigosidade) de 
incêndios florestais são a região norte, centro e da 
serra algarvia até ao Alentejo litoral. Note-se que 
apenas algumas zonas do norte litoral, lezíria do 
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Tejo e Algarve litoral apresentam classe de perigo-
sidade de incêndio florestal baixo.

A análise de risco de incêndios florestais engloba a 
identificação da localização do risco e uma breve 
caracterização de duas ocorrências-tipo das quais 
se destaca a classificação da ocorrênciatipo II (sur-
gimento de vários incêndios florestais de grandes 
dimensões que ultrapassam os 300 mil hectares 
num período de três semanas):

• Grau de probabilidade médio – corresponde a 
um período de retorno entre 20 e 50 anos.

• Grau de gravidade crítico – resultante de um redu-
zido número de vítimas-padrão, de um impacte 
ambiental acentuado com efeitos a longo prazo 
e de uma perda financeira significativa.

• Grau de risco extremo – resultante da combina-
ção dos graus de gravidade e de probabilidade 
da ocorrência-tipo II e de acordo com a matriz 
de risco.

2.3. Risco de ondas de calor

As regiões com maior suscetibilidade à ocorrência 
de ondas de calor (grau de suscetibilidade elevado) 
são as zonas do interior Centro e Nordeste Trans-
montano, nomeadamente os distritos de Viseu, 
Guarda (zona Sudoeste), Coimbra (zona Este), Cas-
telo Branco, Portalegre, Santarém (zona Este), Évora 
(zona Este), Beja (zona Este), Vila Real e Bragança.

A ocorrência-tipo analisada considera a ocorrên-
cia de uma onda de calor, na época de verão, com 
características semelhantes à da ocorrida em julho/
agosto de 20032, classificando-a com:

2 Nota: No Verão de 2003 o alerta foi acionado em 3 oca-
siões, a que corresponderam as ondas de calor de 18-20 
de Junho, 29 de Julho a 13 de Agosto e de 11 a 14 de 
Setembro; uma das ondas de calor teve uma duração 
superior 15 dias com temperatura acima do normal. 
Fonte: Mortalidade em Portugal, no Verão de 2003: influên-
cia das ondas de calor, Direção Geral da Saúde

• Grau de probabilidade médio-alto – corresponde 
a um período de retorno entre 5 e 20 anos.

• Grau de gravidade crítico – número elevado de 
vitimas-padrão, alguma disrupção no normal 
funcionamento da comunidade e pequenos 
impactos no ambiente, sem efeitos duradouros.

• Grau de risco extremo resultante da combinação 
dos graus de gravidade e de probabilidade da 
ocorrência-tipo considerada para ondas de calor 
e de acordo com a matriz de risco.

2.4. Risco de cheias 

As principais regiões com maior suscetibilidade à 
ocorrência de cheias (grau de suscetibilidade ele-
vado) são as zonas dos vales dos rios Sado, Tejo 
(Lezíria do Ribatejo) e Mondego e ainda do estuá-
rio do Vouga (Ria de Aveiro), da Foz do Rio Douro e 
do troço do rio Douro em Peso da Régua.

A ocorrência-tipo analisada para cheias considera o 
desenvolvimento de cheias simultâneas em vários 
pontos do país, em consequência de um período 
relativamente longo de precipitações acima da 
média, no decorrer do inverno e em várias bacias 
hidrográficas. Assim, classifica-se esta ocorrência-
-tipo com:

• Grau de probabilidade médio-alto – corresponde 
a um período de retorno entre 5 e 20 anos.

• Grau de gravidade acentuado – resultante de um 
número reduzido de vítimas-padrão e do funcio-
namento parcial da comunidade com alguns ser-
viços indisponíveis.

• Grau de risco elevado – resultante da combina-
ção dos graus de gravidade e de probabilidade 
da ocorrência-tipo considerada para cheias e de 
acordo com a matriz de risco.

3. Impacto das alterações climáticas

Em Portugal, as fontes de informação nesta maté-
ria são essencialmente constituídas pelo Relatório 



cadernos de análise e prospetiva CULTIVAR  N.º 7  MarÇo 2017106

de Avaliação (RA – publicação da 5ª versão em 2013 
e 2014) do Painel Intergovernamental para as Alte-
rações Climáticas (IPCC) e pelos projetos pré-2007: 
SIAM, SIAM II e CLIMAAT II. 

Para cada análise de risco foi realizada uma pequena 
nota sobre as alterações Climáticas.

Perante os cenários conhecidos, as Alterações Cli-
máticas terão provavelmente impactos significa-
tivos no clima térmico, na distribuição temporal 
e espacial da disponibilidade dos recursos hídri-
cos, com consequências no risco de ocorrência de 
cheias e inundações, nevões, ondas de calor e de 
frio, secas, incêndios.
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1. Introdução

O Quadro de Sendai para a Redução do Risco de 
Catástrofes (2015-2030) é um documento interna-
cional adotado por 187 países membros das Nações 
Unidas, entre os dias 14 e 18 de março de 2015, na 
Conferência Mundial para a Redução do Risco de 
Catástrofes. Esta Conferência teve lugar em Sen-
dai, no Japão, e o Quadro dela resultante foi ado-
tado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 
junho de 2015. O Quadro de Sendai é o sucessor 
do Quadro de Ação de Hyogo (2005-2015), o acordo 

internacional mais abrangente até à data em maté-
ria de redução do risco de catástrofes.

O documento de Sendai é o resultado de três anos 
de consultas, com a assistência da Estratégia Inter-
nacional para a Redução de Catástrofes da ONU, 
durante as quais os países membros da Organiza-
ção, ONGs e outros stakeholders se uniram em prol 
da necessidade de melhorar o Quadro de Hyogo 
através de um conjunto de normas comuns, um 
quadro abrangente com metas concretizáveis e um 
instrumento legal para a redução do risco de catás-
trofes. 

Os países-membros da ONU também enfatizaram 
a necessidade de se abordar a redução do risco de 
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catástrofes e a adaptação às alterações climáticas, 
quando fossem estabelecidos os novos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS)1, devido à 
insuficiente ênfase na redução do risco e resiliência 
nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio origi-
nalmente identificados.

Na década anterior à sua adoção, mais de 700 mil 
pessoas perderam a vida, cerca de 1,4 milhões fica-
ram feridas e aproximadamente 23 milhões perde-
ram as suas casas como consequência de diver-
sos tipos de catástrofes. No total, mais de 1,5 mil 
milhões de pessoas foram afetadas de diversas 
maneiras por catástrofes, embora as mulheres, as 
crianças e as pessoas em situações vulneráveis o 
tenham sido de forma desproporcionada. Estima-
-se que o impacto económico tenha sido superior a 
1,3 biliões de dólares. Estas catástrofes, muitas dos 
quais foram exacerbadas pelas alterações climáti-
cas, cuja intensidade e frequência está também a 
aumentar, impedem significativamente o progresso 
para um desenvolvimento mais sustentável.

Espera-se que, nos próximos 15 anos, o Quadro de 
Sendai tenha como resultado a redução substancial 
dos riscos de catástrofe, perdas de vidas e modos 
de subsistência, assim como de bens económicos, 
físicos, sociais, culturais e ambientais das pessoas, 
empresas, comunidades e países.

Para a operacionalização dos seus objetivos foram 
definidas sete metas e quatro prioridades de ação, 
bem como um conjunto de princípios transversais 
que deverão nortear a sua aplicação e que incluem, 
designadamente, a ideia da principal responsabili-
dade dos Estados na prevenção e redução do risco, 
o apoio aos países menos desenvolvidos na prosse-
cução das prioridades de redução que eles próprios 
definam, o envolvimento da sociedade, parceiros, 
autoridades locais e diferentes setores na elabora-

1  Os 17 ODS viriam a ser aprovados na cimeira da ONU que 
decorreu em Nova Iorque, entre 25 e 27 de setembro de 
2015.

ção de políticas, planos ou mecanismos de redução 
do risco de catástrofes e a necessidade de abordar 
e investir na prevenção contra os fatores de risco, 
com particular enfâse nas infraestruturas, em detri-
mento de uma abordagem que privilegie a resposta 
e a recuperação pós-catástrofe. 

De seguida, enumeram-se sinteticamente as metas 
e prioridades para a ação definidas pelo Quadro.

2. Metas

a) Reduzir substancialmente, até 2030, a morta-
lidade global causada por catástrofes, com a 
intenção de diminuir em 100 000 a média de mor-
talidade a nível global entre 2020-2030, quando 
comparada com o período 2005-2015;

b) Reduzir substancialmente o número de pessoas 
afetadas globalmente até 2030, com a intenção 
de diminuir em 100 000 esse número a nível glo-
bal entre 2020-2030, quando comparado com o 
período 2005-2015; 

c) Reduzir a perda económica diretamente ligada 
às catástrofes medida através do PIB (Produto 
Interno Bruto) Global até 2030;

d) Reduzir substancialmente os danos causados 
por catástrofes às infraestruturas e a disrupção 
de serviços básicos, entre os quais as instalações 
com funções ligadas à saúde e educação, desig-
nadamente através do desenvolvimento da sua 
resiliência até 2030;

e) Aumentar substancialmente o número de países 
com estratégias nacionais e locais de redução do 
risco de catástrofes até 2020;

f) Fortalecer substancialmente a cooperação inter-
nacional com os países em desenvolvimento, 
através de apoio sustentável e adequado, de 
modo a complementar os seus planos de ação 
para a implementação deste Quadro até 2030;

g) Aumentar substancialmente a disponibilidade e 
acesso às populações de sistemas de alerta pre-
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coce de diversos perigos e a informação sobre 
risco e previsões de catástrofes até 2030;

3. Prioridades de Ação

Prioridade 1 – Compreender o risco de catástrofe: 
A gestão do risco de catástrofe deve basear-se na 
compreensão desse risco em todas as suas dimen-
sões: vulnerabilidade, capacidade, exposição de 
pessoas e bens, características dos perigos e do 
ambiente envolvente.

Prioridade 2 – Fortalecer a governança do risco 
de catástrofe de forma a gerir esse risco: A gover-
nança do risco de catástrofe a nível nacional, regio-
nal e local é vital para a gestão da redução do risco 
de catástrofe em todos os setores e para garantir 
a coerência de quadros legais e regulamentares 
nacionais e locais, bem como das respetivas políti-
cas públicas que, através da definição de papéis e 
responsabilidades, orientem e incentivem os seto-
res público e privado a agir e a enfrentar o risco de 
catástrofe.

Prioridade 3 – Investir na redução do risco de 
catástrofe para a resiliência: O investimento público 
e privado na prevenção do risco de catástrofe e a 
sua redução através de medidas estruturais e não 

estruturais são essenciais para fortalecer a resiliên-
cia económica, social, cultural e relativa à saúde de 
pessoas, comunidades e países, assim como dos 
seus bens e do ambiente. Este investimento pode 
ser um motor de inovação, crescimento e criação 
de emprego. Trata-se de medidas economicamente 
viáveis e que são fundamentais para salvar vidas, 
prevenir e reduzir perdas e assegurar uma recupe-
ração e uma reabilitação efetivas.

Prioridade 4 – Melhorar a preparação para uma res-
posta efetiva às catástrofes e “Reconstruir Melhor” 
(“Build Back Better”) na recuperação, reabilitação e 
reconstrução: A experiência indica que a prepara-
ção para eventuais catástrofes tem de ser reforçada, 
para assegurar não só uma resposta mais eficiente 
mas também que há capacidade disponível para 
uma recuperação efetiva. As catástrofes também 
demonstraram que as fases de recuperação, reabili-
tação e reconstrução, que necessitam de ser prepa-
radas antes da ocorrência de catástrofes, são uma 
oportunidade para “Reconstruir Melhor” através 
da integração de medidas de redução do risco de 
catástrofe. As mulheres e as pessoas com incapaci-
dade devem liderar e promover publicamente abor-
dagens de igualdade de género e de acessibilidade 
universal, durante as fases de resposta e reconstru-
ção posteriores à ocorrência de uma catástrofe.
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Estrutura do documento: O documento está estru-
turado em cinco capítulos: o primeiro, introdutório 
e de enquadramento; o segundo, no qual se faz o 
resumo dos Pagamentos Diretos (PD) após a Reforma 
da PAC pós 2013; o terceiro, em que se avalia a efi-
cácia dos PD resultantes da reforma PAC pós 2013; 
o quarto, com o resumo das propostas de modelos 
alternativos para os PD para a PAC pós 2020 e, final-
mente, o último, no qual se fazem as recomendações 
para os PD na reforma da PAC pós 2020. 

Resumo:

Esta síntese centra-se nos capítulos 3, 4 e 5, orien-
tados para a Reforma da PAC pós 2020.

No Capítulo 3 do documento procede-se à avalia-
ção da aplicação dos Pagamentos Diretos no qua-
dro da reforma da PAC pós 2013, considerando que:

• A sua contribuição para a margem líquida das 
explorações agrícolas da EU, embora muito 
importante em termos médios (47%), é desigual-
mente distribuída pelos diferentes setores de ati-
vidade, variando entre 7% (explorações hortíco-
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las) e mais de 101%, (explorações de pecuária 
extensiva). 

• É igualmente desigual no que se refere à dis-
tribuição pelas diferentes classes de dimensão 
económica das explorações, beneficiando sobre-
tudo aquelas com rendimentos acima da média.

• A competição pelo acesso à terra associado ao 
sistema de apoios existente tem tido um efeito 
inflacionista sobre o valor da terra e das suas 
rendas, contribuindo assim para a redução dos 
benefícios proporcionados pelos PD aos bene-
ficiários e para o agravamento dos custos de 
entrada aos jovens agricultores e a novos agricul-
tores. O facto de pelo menos 50% das terras agrí-
colas na UE pertencerem a não agricultores tem 
contribuído para a transferência de parte dos 
apoios para fora do setor. Os PD têm contribuído 
para desincentivar a permanência de alguns agri-
cultores na agricultura e retardou a reafetação de 
terras para explorações mais eficientes.

• Contribuem de forma positiva para a estabiliza-
ção dos rendimentos agrícolas, não se encon-
trando, no entanto, centrados nas explorações 
com maior volatilidade de rendimentos.

• Continuam a ter um impacto negativo na pro-
dutividade agrícola, embora a transferência de 
pagamentos ligados para pagamentos desliga-
dos tenha reduzido essas perdas de eficiência.

• As opções para a implementação do “greening” 
em cada Estado-Membro parecem não ter contri-
buído para o aumento da oferta de bens públi-
cos ambientais.

Conclui-se que os pagamentos diretos não são um 
instrumento de política adequado a desafios e à 
promoção de bens públicos específicos, pelas suas 
características de uniformidade, fixidez e dissocia-
ção por hectare, sendo necessário proceder à sua 
reestruturação para um conjunto de apoios centra-
dos em objetivos específicos.

O Capítulo 4 centra-se nas possíveis alterações a 
introduzir ao atual sistema de pagamentos diretos 
sendo propostos os seguintes modelos: 

• O modelo 1 pressupõe que os decisores irão pro-
longar o atual sistema de pagamentos diretos, 
introduzindo-lhe, no entanto, alguns ajustamen-
tos no sentido de melhorar a sua eficácia e sim-
plificar a sua gestão.

• O modelo 2, tendo como referência o sistema 
adotado nos EUA, propõe a eliminação dos paga-
mentos diretos desligados, aplicando os montan-
tes assim poupados em pagamentos anticíclicos 
ou num conjunto de instrumentos de estabiliza-
ção do rendimento. Embora o estudo não valo-
rize a utilização de sistemas de pagamentos anti-
cíclicos, considera que existem situações em que 
se justifica a utilização da transferência de recur-
sos para instrumentos de estabilização do ren-
dimento, considerando, no entanto, que a sua 
gestão deve ser da responsabilidade dos Esta-
dos-Membros.

• O modelo 3 propõe a reconfiguração dos paga-
mentos “greening” de quatro formas distintas:

–  Integrando as suas obrigações no quadro da 
condicionalidade;

–  Substituindo-o por uma abordagem “menu 
greening” a nível de EM e/ou Região; 

–  Adotando um “greening condicional”, segundo 
o qual o “pagamento de base” estaria depen-
dente da adesão a uma medida base Agroam-
biente e Clima; 

–  E, finalmente, transferindo as obrigações do 
“greening” para o âmbito da medida Agroam-
biente e Clima, prevista no 2º Pilar.

O Capítulo 5 conclui com as recomendações de 
ajustamento dos Pagamentos Diretos na reforma 
da PAC pós 2020. Propõe que, no próximo período 
de programação, os pagamentos diretos tenham 
por base o seguinte conjunto de princípios:
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• Devem centrar-se em objetivos específicos, com 
uma clara orientação para os resultados;

• Os pagamentos plurianuais devem ser progra-
mados no quadro de um único Pilar da PAC;

• O cofinanciamento nacional deve ser exigido em 
todas as despesas da PAC;

• Os pagamentos diretos desligados devem ser 
gradualmente eliminados durante um período 
de transição pré definido;

• As poupanças devem ser aplicadas, redirecio-
nando a sua utilização para a gestão de risco, a 
competitividade, as ações climáticas e os bens 
públicos ambientais;

• Os direitos de pagamento devem ser substituí-
dos por um contrato entre agricultores e autori-
dades públicas.

• A “condicionalidade” e os pagamentos “greening” 
devem ser substituídos pelo “greening condicio-
nal”, passando a atribuição do apoio público 
a estar dependente da inscrição num regime 
ambiental de base (superfície) concebido a nível 
do Estado-Membro.

• A afetação de recursos orçamentais deve ter por 
base o desempenho e as necessidades de cada 
Estado-Membro. 

É proposta uma nova arquitetura para o conjunto 
dos apoios da PAC pós 2020 com cinco níveis acima 
de um nível de referência:

• Nível de referência – Inclui todas as obrigações e 
requisitos legais a que os agricultores se encon-
tram sujeitos, independentemente de terem ou 
não recebido pagamentos diretos ou outros 
apoios públicos como por exemplo, as BCAA e os 
requisitos legais previstos na condicionalidade.

• 1º Nível – Estabilizadores do nível de rendimento: 
o regime destina-se a fornecer apoio ao rendi-
mento relacionado com os riscos para os agricul-

tores como por exemplo: (a) Apoios transitórios 
ao rendimento, (b) Sistemas de gestão de risco e 
de crises (atualmente no 2º pilar).

• 2º Nível – Pagamentos ambientais base: este 
pagamento basear-se-ia numa abordagem por 
menus e numa utilização mais ampla de regi-
mes equivalentes (menu “greening”). A intenção 
seria a de permitir aos Estados-Membros e/ou 
regiões conceberem os regimes mais adequados 
às suas condições específicas e destinar-se-ia a 
manter e/ou restaurar um nível básico de bens 
públicos de ampla abrangência territorial adap-
tados a diferentes sistemas agrícolas, como por 
exemplo: pastagens permanentes, culturas per-
manentes tradicionais, etc. 

• 3º Nível – Apoio ao rendimento com objetivos 
específicos: apoio à manutenção da agricultura 
em zonas sujeitas a condicionantes naturais e ou 
outras condicionantes específicas (atualmente 
no 2º Pilar e, transitoriamente, pagamentos dire-
tos ligados.

• 4º Nível – Pagamentos ambientais de nível supe-
rior: pagamentos com objetivo de obtenção de 
resultados ambientais mais específicos, como 
por exemplo apoio a medidas associadas a: (a) 
sistemas de alto valor natural; (b) rede Natura 
2000; (c) agricultura biológica; (d) diretiva-qua-
dro da água; (e) paisagens com valores especí-
ficos (Douro vinhateiro), (f) elementos naturais 
da paisagem estrutural, como faixas de floração, 
faixas de proteção ao longo de cursos de água, 
árvores e sebes; (g) raças autóctones; (h) gestão 
agroflorestal, florestação e silvicultura; (i) apoio 
a atividades de sequestro de carbono; ( j) inicia-
tivas agroecológicas; (l) economia verde.

• 5º Nível – Melhoria da competitividade na agri-
cultura e do meio rural, por exemplo o Desenvol-
vimento Rural e outros apoios designadamente: 
ao investimento, à inovação e transferência de 
conhecimentos, à comercialização, aos jovens 
agricultores, aos agrupamentos de agriculto-
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res, à floresta, às infraestruturas rurais, à diver-
sificação, ao LEADER, etc. Apoios do Horizonte 
2020: Desafio Societal 2 – “Segurança alimentar, 
agricultura sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia” 

A elegibilidade para o apoio público no âmbito dos 
Níveis 1, 3, 4 e 5 exigiria o cumprimento das pres-
crições previstas no Nível 2, de forma a assegurar 
uma cobertura alargada de práticas benéficas para 
o clima e o ambiente. Esta é a proposta da abor-
dagem de “greening condicional” (desenvolvida no 
Capítulo 4) em que a elegibilidade para o apoio 
público nos restantes níveis está ligada à inscrição 

no Nível 2. Ao contrário do atual sistema de con-
dicionalidade, os agricultores seriam diretamente 
compensados pelas práticas adotadas no âmbito 
do Nível 2.

Foi também estimado o impacto das recomenda-
ções propostas na distribuição das despesas agrí-
colas ao nível da UE, cujo resumo se apresenta no 
quadro abaixo, sendo de salientar a mudança da 
estrutura da despesa com o aumento dos paga-
mentos ambientais de nível superior (4º Nível), 
associada a uma mesma despesa pública total, 
suportada pelo aumento dos cofinanciamentos 
nacionais.

2020 2025 Tendência

1º Nível – Estabilizadores do nível de rendimento 45,8% 22,9% 

2º Nível – Pagamentos ambientais base 20,2% 20,2% 

3º Nível – Apoio ao Rendimento com objetivos específicos 5,3% 5,3% 

4º Nível – Pagamentos ambientais de nível superior 10,7% 29,9% 

5º Nível – Melhoria da competitividade na agricultura e do meio rural 16,1% 16,1% 

2020 2025 Tendência

Total dos cofinanciamentos nacionais (milhões de euros) 6,827.8 20,896.2 

Total da despesa pública agrícola (milhões de euros) 62,688.7 62,688.7 

Fonte: retirado da tabela 6 do documento – O futuro dos Pagamentos Diretos
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Introdução

Em abril de 2016, a Conferência dos Ministros da 
Agricultura da OCDE reuniu 48 países que durante 
2 dias discutiram os desafios e oportunidades que 
o setor agrícola irá enfrentar no futuro. O princi-
pal resultado dessa Conferência foi a aprovação de 
uma Declaração “Better Policies to Achieve a Produc-
tive, Sustainable and Resilient Global Food System”1. 

Esta Declaração visa estabelecer uma agenda posi-
tiva conducente a um novo paradigma para o setor 
agrícola: um modelo agrícola produtivo, sustentá-
vel e resiliente a nível global, contribuindo para os 
objetivos da agenda da Conferência das Nações 
Unidas sobre as Alterações Climáticas de 2015, a 
chamada Conferência do Clima de Paris ou COP21, 
e do acordo obtido em 2015 relativamente aos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
A Declaração destaca o trabalho realizado pela 
OCDE, no apoio aos decisores políticos ao facultar 
as bases e evidências técnicas que viabilizem a ado-
ção de novas políticas.

1 Melhores Políticas para Alcançar um Sistema Alimentar Global Produtivo, Sustentável e Resiliente:  
https://www.oecd.org/tad/policynotes/agriculture-ministerial-2016-declaration.pdf
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Estrutura do documento

A brochura em análise pretende ser um guia de refe-
rência, tendo como objetivo apresentar a amplitude 
do trabalho de análise e investigação desenvolvido 
pelo Comité de Agricultura da OCDE nos últimos 
cinco anos. As áreas abrangidas foram a base para 
a preparação da referida Conferência dos Ministros 
da Agricultura de abril de 2016. 

O documento encontra-se estruturado em 8 temas 
principais / eixos de atuação, elencando para cada 
um desses temas os relatórios existentes e respe-
tivas recomendações (Library). Disponíveis on line, 
podem ser consultados diretamente por todos os 
interessados ou envolvidos no respetivo tema. 

Temas abordados

Embora nos últimos anos as políticas para a agri-
cultura tenham vindo a ser reformadas ou ajusta-
das em alguns países (ex. Japão, EUA ou UE), tal 
não se encontra refletido quer a nível internacio-
nal, quer em muitas políticas nacionais, que perma-
necem não alinhadas com essas novas necessida-
des. Existe, hoje, uma perceção clara de que o atual 
paradigma para a agricultura e a alimentação tem 
de mudar e é urgente integrar políticas que permi-
tam capacitar os produtores e todo o setor agrícola 
para responderem a desafios simultâneos: melho-
rar a produtividade, aumentar a competitividade 
e promover a utilização dos recursos naturais de 
forma mais sustentada.

1 – Policy trends and performance Agriculture 
Policy Monitoring and Evaluation (Tendências e 
resultados das políticas: monitorização e avaliação 
da política agrícola) -Neste relatório são analisadas 
e avaliadas as políticas implementadas em 50 paí-
ses, correspondendo aproximadamente a 88% do 
valor acrescentado na agricultura a nível mundial e, 
que no período de 2013-2015, concederam 469 mil 
milhões de euros de apoio aos produtores. Deste 
montante, 67% está diretamente relacionado com 

preços, quotas de produção ou uso de fatores de 
produção. Comparar os níveis de subsidiação dos 
diferentes países é possível através do site “Com-
pare your country” (Compare o seu país – http://
www.compareyourcountry.org/) .

Leitura complementar sugerida: Agricultural Policy 
Monitoring and Evaluation 2016 e PSE Database 

2 – Market outlook (Perspectivas de mercado) – 
Nos últimos anos, omercado mundial de produtos 
agrícolas, apresentou oscilações significativas, em 
especial nos países em desenvolvimento.

A OCDE, em colaboração com a FAO, publica anual-
mente o relatório “Agricultural Outlook” (Perspeti-
vas da agricultura). Este relatório abrange 41 países 
e 12 regiões geográficas, sendo analisadas as pers-
petivas agrícolas dos principais produtos para um 
período de 10 anos. As estimativas para a próxima 
década apontam para a manutenção de preços bai-
xos e uma desaceleração do crescimento da pro-
cura em parte devido ao fraco desempenho da eco-
nomia mundial. Estas tendências de longo prazo, 
poderão ser afetadas por outros fatores como varia-
ções no preço do petróleo, situações climáticas ou 
alterações nas políticas agrícolas de alguns países 
(ex. China).

Para além desta perspetiva de médio prazo, a OCDE 
disponibiliza uma outra ferramenta, virada para 
análise de curto prazo: o “Sistema de Informação 
sobre Mercados Agrícolas” (AMIS), fornecendo infor-
mação atual sobre mercados, preços, importações 
e exportações. 

Leitura complementar sugerida: OECD-FAO Agricul-
tural Outlook 2016; Agricultural Market Information 
System (AMIS), Building Robust Food Systems for an 
Unpredictable Future

3 – Trade Policy (Política comercial) – Muitas polí-
ticas agrícolas têm demonstrado pouca eficácia 
no aumento da produção agrícola e no reforço da 
segurança alimentar pois, ao mesmo tempo, dificul-
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tam as oportunidades de comércio para os agricul-
tores mais competitivos.

A OCDE tem dedicado particular atenção ao papel 
da produção doméstica, constituição de stocks e 
comércio no reforço da segurança alimentar, assim 
como às questões associadas à introdução de 
barreiras (regulação), como fator perturbador do 
comércio que exige maior cooperação internacio-
nal, e ao impacto dos acordos regionais no comér-
cio internacional.

Leitura complementar sugerida: Reaping the Bene-
fits of Trade for Growth and Competitiveness in 
Farm and Food Systems; Issues in Agricultural Trade 
Policy Regional Trade Agreements and Agriculture

4 – Poverty, Development, Food (Pobreza, Desen-
volvimento, Alimentação) – Nos trabalhos realiza-
dos, a OCDE tem procurado colocar a segurança 
alimentar num contexto mais alargado de desen-
volvimento e diminuição da pobreza. Dados da FAO 
referem que cerca de 800 milhões de pessoas con-
tinuam a sofrer de fome crónica, não obstante o 
aumento da disponibilidade de alimentos nos últi-
mos anos. Para além do acesso aos alimentos é 
igualmente importante garantir a estabilidade da 
oferta ao longo do tempo. 

Leitura complementar sugerida: Getting the Policy 
Mix Right for Global Food, Security and Nutri-
tion; Alternative Policies to Buffer Stoicks for Food 
security 

5 – Innovation for sustainable productivity 
growth (Inovação para um crescimento sustentá-
vel da produtividade) – Nos últimos anos, a produti-
vidade agrícola tem aumentado significativamente 
com menor impacto ambiental por tonelada, con-
forme evidenciado pelo Fator Total de Produtivi-
dade (TFP). Num contexto de maior competitivi-
dade, manter este crescimento de forma sustentável 
irá depender da capacidade de fazer chegar aos 
produtores a informação para melhor responderem 
aos desafios com que se deparam, nomeadamente 

em situações decorrentes dos efeitos das alterações 
climáticas. 

Embora a taxa de retorno do investimento da inves-
tigação na agricultura no longo prazo seja interes-
sante (alguns autores apontam para valores entre 
20% e 80%), verifica-se uma diminuição muito 
acentuada do investimento na investigação agrá-
ria, em particular nos países com restrições orça-
mentais. Para o desenvolvimento de um novo para-
digma, será crucial investimento na investigação e 
inovação. 

Leitura complementar sugerida: Adapting Innova-
tion Systems to New Challenges;Sustainable Pro-
ductivity Growth in Agriculture: Trends and Policy 
Performance; Innovation, Agricultural Productivity 
and Sustainability in the United States, Turkey, Aus-
tralia, Brazil, Canada, and the Netherlands

6 – Environmental performance and natural 
resources (Desempenho ambiental e recursos natu-
rais) – Sendo o setor agrícola, por um lado, impor-
tante fonte de emissões de CO2, é, por outro lado, 
um dos setores que mais poderá ser afetado pelas 
alterações climáticas. A OCDE, através de vários 
trabalhos tem vindo a quantificar os impactos das 
alterações climáticas, alertando para a necessidade 
urgente da adoção de medidas quer para a vertente 
da mitigação quer da adaptação. 

Leitura complementar sugerida: Agri-environnmen-
tal Indicators e Co-operative Research Programme; 
Agriculture and Climate Change: Towards Sustaina-
ble, Climate-friendly and Productive Systems; Agri-
culture and Water

7 – Risk management (Gestão do risco) – É funda-
mental clarificar os riscos que podem ser cobertos 
por instrumentos de mercado e os riscos onde o 
setor público deve atuar, estabelecendo um equi-
líbrio entre a área de intervenção do mercado e a 
intervenção pública. Diversos trabalhos e recomen-
dações evidenciam a importância e prioridade que 
deverá ser dada na elaboração de estratégias e ins-
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trumentos para a gestão do risco, devendo ser pri-
vilegiada uma visão integrada/holística na sua for-
mulação. Foram analisadas diversas políticas de 
gestão de risco adotadas por diferentes países. 

Leitura complementar sugerida: Risk Management 
in Agriculture in Australia, Canada, the Netherlands, 
New Zealand and Spain; Agricultural Risk Manage-
ment: A Holistic Approach

8 – Issues along the food chain (Questões rela-
tivas à cadeia alimentar) Esta área desenvolve-se 
através da plataforma “OECD FOOD CHAIN ANALY-
SIS NETWORK”, em colaboração com várias acade-
mias e a sociedade civil. Reduzir o desperdício ali-
mentar ao longo de toda a cadeia alimentar, para 
além dos aspetos económicos, contribui, por um 
lado, para aumentar a segurança alimentar e, por 
outro lado, para reduzir a pressão sobre os recur-
sos naturais através de maior eficiência. 

Leitura complementar sugerida: Food Loss and 
Waste in the Agro-food Chain; Strengthening How 
Agricultural and Food Markets Function; Food Waste 
Along the Food Chain; Market and Trade Impacts of 
Food Loss and Waste The Use of Antimicrobials in 
the Livestock Sector; Food Chain Analysis Network; 
Food Price Formation; Measuring Competitiveness 
of Agro-Food Industries 

Comentários

A publicação em análise fornece informação impor-
tante sobre os trabalhos realizados em diversas 
áreas pelo Comité de Agricultura (COAG) nos últi-
mos cinco anos, constituindo um guia importante 
para todos aqueles que estejam envolvidos nestes 
temas.
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NOTA DE APRESENTAÇÃO

A CULTIVAR é uma publicação de cadernos de análise e prospetiva com a 

responsabilidade editorial do GPP - Gabinete de Planeamento, Políticas e 

Administração Geral. A publicação pretende contribuir de forma continuada, 

para a constituição de um repositório de informação sistematizada relacionada  

com áreas nucleares suscetíveis de apoiar a definição de futuras estratégias 

de desenvolvimento e preparação na definição de instrumentos de política 

pública. 

A CULTIVAR desenvolve-se a partir de três linhas de conteúdos:

•  «Grandes tendências» integra artigos de análise de fundo realizados por 

especialistas, atores relevantes e parceiros sociais, convidados pelo GPP. 

•  «Observatório» pretende ser um espaço para reunir, tratar e disponibilizar 

um acervo de informação e dados estatísticos de reconhecido interesse mas 

que não estão diretamente acessíveis ao grande público.

•  «Assuntos Bilaterais e Multilaterais» destina-se a acolher a divulgação 

de documentos de organizações, nomeadamente os acedidos pelo GPP nos 

vários fora nacionais e internacionais. 

Edições publicadas:

• CULTIVAR N.º 1 – Volatilidade dos mercados agrícolas

• CULTIVAR N.º 2 – Solo

• CULTIVAR N.º 3 – Alimentação sustentável e saudável

• CULTIVAR N.º 4 – Tecnologia

• CULTIVAR N.º 5 – Economia da água

• CULTIVAR N.º 6 – Comércio internacional

• CULTIVAR N.º 7 – O risco na atividade económica


