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O desenvolvimento das culturas agro-industriais
Embora tenha existido alguma evolução na última década, Portugal continua a
ter ainda uma fraca presença de estruturas agro-industriais com dimensão
adequada, com algumas excepções em que poderemos citar por exemplo o
caso particular das indústrias de tomate, que possam responder às
necessidades de um tecido produtivo em crescimento, nomeadamente pela
existência de uma cada vez maior disponibilidade de água onde, obviamente, a
área de regadio proporcionada pela barragem de Alqueva tem um papel
fundamental.
1. Neste momento, à produção nacional apresentam-se três alternativas:
•

Produzir para um mercado interno e externo altamente
globalizado onde as diferentes conjunturas políticas e económicas
levam a enormes oscilações de preços e a distorções de
concorrência bastante frequentes, o que obriga a adaptações
constantes difíceis de aplicar, dado que estamos perante um
tecido produtivo altamente atomizado, com poucas organizações
de produtores na maioria das regiões e sectores ou com
estruturas sem dimensão económica que permitam rapidamente
mudar de estratégia comercial. A esta realidade, acresce ainda o
facto de estarmos perante uma grande distribuição cada vez mais
concentrada. Como excepções, de salientar os casos bem
sucedidos ao nível da exportação, felizmente cada vez em maior
número, mas onde a instabilidade nos mercados também se faz
sentir conforme as conjunturas existentes a cada momento.

•

Produzir para estruturas agro-industriais que estejam
estabelecidas no nosso país (nacionais ou estrangeiras), mas que
neste momento continuam a ser em pequeno número e com uma
capacidade extremamente reduzida de absorção das matériasprimas produzidas e, na maior parte dos casos, sem possibilidade
financeira de aumentarem a sua capacidade de transformação
face a uma produção primária crescente.

•

Produzir para indústrias agro-industriais que estejam fora do
nosso território e que acabam por criar valor acrescentado fora de
Portugal, ficando normalmente o nosso país somente com a
componente produtiva.
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2. Face a este enquadramento pensamos que é necessário criar antes de
mais estratégias integradas que permitam o desenvolvimento de uma
verdadeira rede nacional de agro-indústrias através, por exemplo, de
uma política de incentivos financeiros e fiscais, que possibilitem a
fixação deste tipo de empresas no nosso país, de preferência junto das
zonas de produção.
3. Por outro lado, é importante que a produção não só se organize, como
crie dimensão económica suficiente para ir ao encontro das
necessidades dos actuais consumidores, criando ela própria valor
acrescentado às matérias-primas que produz. Neste âmbito, pensamos
que é de considerar, pelo menos em algumas situações, a criação de
estratégias de verticalização das próprias organizações de produtores,
que originarão obrigatoriamente uma maior independência e autonomia
de terceiros, articulando novos conhecimentos tecnológicos e
comerciais, de forma a criarem maiores economias de escala no interior
das próprias estruturas que possibilitem que os seus produtos finais
possam ser mais competitivos.
4. O actual contexto de aumento da produção, como o que se está a
verificar, pressupõe necessariamente aumento da transformação; só
produzir não chega na maior parte dos casos e, mais ainda, “antes de se
produzir seja o que fôr, é necessário vender” ou seja, os canais de
escoamento dos produtos têm de estar obrigatoriamente pré-definidos.
5. Hoje em dia é fundamental criar valor acrescentado e é neste quadro
que a agro-indústria surge, não só como reguladora dos mercados
como, também, porque permite através dos contratos que estabelece
com os agricultores, uma planificação da produção e a elaboração de
planos financeiros a médio prazo.
Dado que este tipo de culturas só poderá ser incrementado e perdurar no
tempo caso existam indústrias, ao poder político, seja ele autárquico e/ou
central, cabe ultrapassar as dificuldades que possam existir, estabelecendo
convergências e equilíbrios entre os diferentes e legítimos interesses
existentes, permitindo assim o seu estabelecimento. Como exemplos e entre
outros, podemos referir os constrangimentos que normalmente se verificam ao
nível dos licenciamentos, dos planos directores municipais e ao facto de, em
muitas situações, estarmos na presença de zonas de rede ecológica, natura ou
reserva agrícola nacional, onde a actividade industrial está sujeita obviamente
a restrições.
Neste âmbito e para concluir, pensamos que o desenvolvimento das culturas
agro-industriais é fundamental face a um tecido produtivo que se perspectiva
em crescimento, onde seja possível criar maior valor acrescentado aos nossos
produtos, tendo em vista a sua incorporação na economia nacional e, portanto,
no rendimento dos agricultores. No entanto, tal só se poderá verificar caso
venham a existir condições e estratégias claras, objectivas e bem articuladas,
coordenadas coerentemente em termos políticos, que permitam aos
operadores, sejam eles industriais ou produtores, poderem optar por elas.
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Citrinos – produção (fonte: Comissão Europeia / 1000 t)
Total de citrinos

Laranjas

Clementinas

Mandarinas

Satsumas

Limões
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Toranjas

Outros citrinos

Mandarinas + Clementinas + Satsumas

Nota:

: dados de 28.04.2014 /

: valores não disponíveis

Evolução da produção total de citrinos por EM
(fonte: Comissão Europeia / 1000 t)

Informação mensal do sector dos frutos e produtos hortícolas
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