
s preços damaioria
das matérias-pri-
mas agrícolas estão
adescerno acumu-
lado do ano. Apesar

disso, afaturaalimentaremPortu-
gal não promete ficar mais barata.
Tendênciaque não vaiassimacom-
panharas estimativas daOrganiza-
ção das Nações Unidas para a Ali-
mentação e Agricultura (FAO, na

siglainglesa), que diz que os custos
mais baratos de produtos como o
café e oleaginosas e do transporte
de mercadorias significamque afa-
turamundial daimportação de ali-
mentos deverá descer em 2019.
Seráaprimeiravez emquatro anos.

Mas , para os portugueses, não
deveráserisso que levaráaumare-
dução no pagamento de produtos
como a “bica”, cerveja, sumo de la-
ranja ou chocolates. E porquê?
Muitopelofacto,destacamrespon-
sáveis das várias indústrias, de se-
rem produtos que não têm aumen-
tado muito de preço para o consu-
midor final, já que as subidas nas
matérias-primas de anos recentes

têmsidoassumidaspelasempresas.
OpresidentedaAssociaçãoNa-

cional de Produtores de Cereais,
Oleaginosas e Protageinosas
(ANPOC), José PereiraPalha, dis-
se ao Negócios que os produtores
portugueses de cereais como o tri-
goecevadadísticatêmvindoaapos-
tar na qualidade em detrimento da
quantidade, umavez que o país não
temcapacidade suficiente. “Temos
feito umtrabalho paraproduzirce-
reais de qualidade e destinado ao
consumo humano, que tem um va-
lor mais elevado do que o segmen-
to da alimentação animal.”

Quanto àsoja, o responsável da
ANPOC considerouque asuapro-

dução em Portugal “é residual”.
Tem existido um esforço para

celebrar acordos de médio e longo
prazo, que garantam alguma esta-
bilidade aos agricultores e os pro-
tejam da volatilidade dos preços,
concluiu.

Segundo a FAO, o custo de im-
portar alimentos poderá descer
2,5% este ano, para 1,47 biliões de
dólares. No ano passado, ascendeu
a1,51biliõesde dólares,tendo o seu
pico sido de 1,52 biliões em 2014.

A FAO não antevê quaisquer
aumentos nos principais grupos
alimentares este ano e estima que
os preços do café, chá, cacau e
óleos vegetais sejam aqueles que

mais poderão descer. Acontribuir
para esta queda dos custos está
uma abundante oferta e as tensões
comerciais. As fricções entre os
Estados Unidos e a China têm
pressionado “commodities” como
a soja e, por arrasto, o girassol.

OsubíndicedaBloombergpara
oscereaisparaentregaaprontoestá
perto do nível mais baixo desde
2016.JáoíndicedoBancoMundial
paraos preços naagriculturadeve-
rácair 3% este ano. Para2020 jáse
esperaumaumento,àcontadeuma
menor produção e do aumento dos
preços dos fertilizantes.

Mas há mais um fator a contri-
buir para a redução da fatura de

PRIMEIRA LINHA MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS

Para muitos países, em 2019 será mais barato comprar bens alimentares lá fora. Mas, por cá, o consumidor final não deve ver efeitos práticos.

Luke MacGregor/Bloomberg

Preços agrícolas mais baixos
não chegam ao consumidor
Os preços das matérias-primas agrícolas estão a cair no acumulado do ano. Segundo
a FAO, a tendência deverá prosseguir, reduzindo o custo da importação de alimentos
a nível mundial. Mas, por cá, o consumidor final pode não ver uma redução na fatura.
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