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Segundo a ONU:

De 7,3 mil milhões de 
habitantes em 2015, 
iremos passar para 
11,2 mil milhões em 
2100. 

Em 2050, seremos 
9,7 mil milhões!



Terra arável utilizada1961-2013 (%) – ONU / FAO

Estamos perante um 
recurso que embora 
tenha crescido, nunca 
poderá aumentar 
significativamente para 
além dos valores hoje 
utilizados - cerca de 
11% do território.



Segundo o relatório da OCDE-FAO «Perspectivas Agrícolas 2015-2024», 
publicado em Junho de 2016:

• Ásia, Europa e América do Norte - a produção agrícola adicional 
será proveniente quase exclusivamente de melhorias nas 
produtividades.

• América do Sul - são previstas melhorias ao nível da produtividade e 
na utilização de áreas agrícolas adicionais.

• África – não se perspectivam grandes evoluções, embora seja 
salientado que novos investimentos poderiam aumentar a produção e 
as produtividades de forma significativa. 

Alimentar o número de pessoas que se prevê que venham a habitar o 
planeta só se poderá fazer, sobretudo e segundo a OCDE-FAO, à custa 
de aumentos nas produtividades das culturas.



A principal questão que se põe ao sector agrícola, é a obtenção dos 
alimentos necessários para alimentar 9,7 mil milhões de pessoas daqui a 
pouco mais de 30 anos, sem expandir a área de terra cultivada.

Aumentar significativamente a superfície cultivada a nível mundial 
implicaria mais desflorestação, aumento da perda de biodiversidade, 
aumento das emissões de CO2, maiores níveis de desertificação.

No passado e tal como já foi salientado nos Roteiros 2020 promovidos 
pela CAP, o antigo modelo de intensificação, baseado exclusivamente no 
aumento da utilização de factores de produção, conduziu a sistemas com 
graves ineficiências na sua utilização, que induziram:



• Aumento da emissão de gases com efeito de estufa.
• Utilização excessiva de pesticidas.
• Aumento da concentração de nitratos nas águas e solos.
• Aumento do consumo e dependência da energia fóssil.
• Crescentes limitações ao uso da água e do solo.
• Perda de biodiversidade.

Paralelamente, face às condições edafo-climáticas que se verificam 
actualmente, derivadas sobretudo das alterações climáticas, iremos ser 
confrontados a curto-prazo com:

• Maior número de doenças e pragas.
• Períodos prolongados de seca.
• Maior ocorrência de inundações e tempestades.
• Grandes oscilações nos níveis da produção agrícola.
• Aumento  significativo da volatilidade dos preços e dos mercados 

agrícolas. 



Em relação a esta última condicionante, de salientar ainda a importância 
da situação macroeconómica a nível global: 

• Oscilações ao nível das taxas de câmbio.
• Preços da energia, sementes, fertilizantes e fitofármacos.
• Evolução previsível das taxas de juro.
• Especulação nos mercados internacionais, onde as matérias primas / 

alimentos, são vistos exclusivamente como «produtos financeiros».

Esta volatilidade nos preços, acaba por gerar um elevado nível de 
incerteza quer nos produtores, quer nos consumidores:

• Os preços baixos põem em risco os rendimentos dos agricultores, a 
sua capacidade de investimento e, portanto, a sua viabilidade 
económica. 

• Para os consumidores, os elevados preços nos alimentos podem 
acabar por comprometer a possibilidade de terem acesso a bens 
essenciais. 



A produção de alimentos está condicionada por um conjunto de
factores que, directa ou indirectamente, a influenciam:

Aumento das  
Produtividades

Alterações 
Climáticas 

Protecção 
Ambiental 

Utilização de 
Menos 

Recursos

Volatilidade 
de preços e 
mercados

Aumento 
das pragas e 

doenças

PRODUÇÃO
DE 

ALIMENTOS



Como é que poderemos abordar esta conjuntura? Dado que uma série
de factores são exógenos e não os podemos controlar de uma forma
directa, teremos de actuar ao nível das explorações agrícolas.

1. Direccionando a utilização dos factores de produção de uma forma 
mais precisa e eficiente, através de:

• Tecnologias de informação, como bases de dados.
• Detecção remota através satélites.
• Robotização, com a utilização de técnicas computorizadas.
• Sistemas de informação geográfica.
• Sensores electrónicos associados a reguladores automáticos ou a 

medidores de fluxos.

2. Conhecimento ambiental / ecológico dos sistemas de produção:

• No incremento e estudo da forma de promover a polinização.
• No controlo biótico de pragas e doenças.
• Na fertilidade e teores de matéria orgânica nos solos.



3. Promovendo modelos de economia circular, onde os materiais são 
devolvidos ao ciclo produtivo, através da reutilização, recuperação e 
reciclagem.

Usadas em paralelo, estas vias permitem:

• Avaliar e / ou monitorizar as condições de produção, utilizando os 
diferentes factores de produção conforme as necessidades objectivas 
de cada cultura, numa determinada parcela e num determinado 
período de tempo, aumentando assim a sua eficiência de utilização.

• Maximizar as características intrínsecas dos ecossistemas produtivos, 
de forma a promover-se a intensificação através das particularidades 
específicas e naturais de cada parcela em produção. 

• Optimizar o ciclo de vida dos materiais utilizados na exploração.

Reduzir custos de produção e a utilização de recursos naturais.



Hoje em dia, a indústria fitofarmacêutica depara-se com:

• Dificuldades crescentes na homologação de novos fitofármacos 
devido às políticas comunitárias em vigor. 

• Uma União Europeia cada vez menos interessante em termos 
económicos, o que obriga grande parte da investigação a focalizar-se 
noutros continentes e mercados, dificultando assim a apresentação de 
novas soluções no espaço europeu.

• Períodos de tempo elevados para a homologação nas diferentes 
zonas de autorização e respectivos Estados-membros.

• Necessidade de mobilizar elevados montantes financeiros para a 
apresentação de dossiers referentes a novos produtos.

• Uma opinião pública e política cada vez mais hostil à utilização de 
produtos fitofarmacêuticos dado que, através da exploração da 
ignorância geral sobre a matéria, os movimentos ambientalistas mais 
extremistas fazem vingar facilmente as suas opiniões.



Por seu lado, os agricultores são confrontados: 

• Diminuição drástica dos fitofármacos ao seu dispor, com muitas pragas 
e doenças a descoberto nas mais diversas culturas.

• Aparecimento de um “novo clima”, aliado a novas pragas, doenças e 
volatilidade nos mercados, sem que existam soluções imediatas.

• Limitações ao nível do melhoramento genético das plantas / interdição 
da utilização de OGM na UE.

• Necessidade de abandonar áreas de produção, com o consequente 
efeito negativo ao nível da criação de postos de trabalho e 
desertificação de partes do território.

• Regulamentação em permanente mudança: PAC + retirada dos velhos 
produtos fitofarmacêuticos não é compensada pela entrada de novos.

• Aparecimento de verdadeiros oligopólios ao nível das plataformas 
logísticas, empresas de sementes, de fitofármacos, de adubos e 
da distribuição alimentar.



Acresce a estas situações, no que concerne concretamente às 
incertezas que são geradas ao nível do abastecimento alimentar pelas 
actuais lógicas de mercado:

• Uma União Europeia que ao nível das políticas públicas não delineou 
praticamente nenhuma estratégia ao nível da PAC para que os 
agricultores pudessem fazer face às oscilações e vicissitudes do 
mercado global (F. Russa, por exemplo).

• Um conjunto de concorrentes comerciais, entre os quais podemos 
destacar os Estados Unidos da América, que disponibilizaram nos 
últimos anos linhas de financiamento público muito consideráveis e 
crescentes, para desenvolver modelos e instrumentos de política que 
permitem aos seus agricultores fazer face, de uma forma quase 
imediata, à volatilidade dos preços e mercados.



É na conjugação de todas estas equações, que hoje em dia os produtos
fitofarmacêuticos se têm de inserir:

• Serem acessíveis em termos de preço, direccionados para as 
verdadeiras necessidades dos agricultores, num processo de 
intensificação sustentável da agricultura que inevitavelmente se 
tenderá a generalizar, tendo em vista actuarem como um verdadeiro 
complemento aos ecossistemas de produção.

É necessário que os fitofármacos sejam apresentados, junto dos 
consumidores em geral e dos políticos em particular, como “ferramentas” 
e não como “venenos”, essenciais para a sustentabilidade da actividade 
agrícola, ao promoverem um elevado nível de protecção da saúde 
humana, animal e ambiental. 

Face às actuais formas de comunicação dos movimentos ambientalistas 
mais radicais, pensamos que a indústria, também ela, tem um papel 
importante ao nível da comunicação para fora do sector, aliás como a 
ANIPLA se propõe efectuar.



Actualmente, na UE, estamos em fase de reavaliação de muitas 
substâncias activas, escolhendo quais as que poderemos utilizar  na 
produção agrícola a curto-médio prazo. 

Todos queremos que haja uma minimização de riscos no que concerne a 
agentes poluidores, perigosos, etc., mas é necessário ter em conta as 
consequências nefastas que uma revisão cega, tal como a que se está a 
verificar no espaço europeu, poderá acarretar.

Em simultâneo, a investigação que será necessária para uma aposta 
séria ao nível dos ecossistemas produtivos não tem um retorno 
económico directo para as empresas, pelo que dificilmente existirá fora da 
esfera dos organismos oficiais. 

Com as actuais políticas, a deslocação progressiva da produção agrícola 
para zonas no globo onde nada é exigido ou controlado vai ser um facto, 
ficando assim os consumidores europeus mais expostos a substâncias 
perigosas, dado que o controlo sobre as importações de produtos 
alimentares provenientes de países terceiros é bastante reduzido. 



Hoje em dia, a relação entre a produção de alimentos e a necessidade de 
utilização de produtos fitofarmacêuticos por parte dos agricultores é 
bastante difícil de explicar ao cidadão comum, constituindo, sem dúvida, o 
elo mais fraco ao nível da comunicação.

Nos últimos anos, saíram centenas de substâncias activas do mercado e a 
mensagem que foi sendo passada ao longo do tempo, junto da opinião 
pública, foi a de que, sem elas, a produção agrícola iria decrescer 
drasticamente. Tal, acabou por não se verificar...

Por outro lado, assiste-se a um fenómeno de enorme concentração de 
empresas ligadas à logística e aos factores de produção, sem que os  
contornos e efeitos práticos destas operações sejam totalmente 
perceptíveis pelos agricultores. 

Todos estes factores conjugados, acabam por levantar dúvidas e 
incertezas, pelo que a transparência e objectividade nas mensagens que 
são passadas, dentro e fora do sector, são essenciais para que o tecido 
produtivo continue a investir.



MUITO OBRIGADO
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