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Agricultura na Região Norte

Muitas explorações agrícolas da Região Norte, sobretudo as de mais pequena dimensão,
não estão a conseguir sobreviver às profundas mudanças vividas nos mercados agrícolas. O
Norte rural é hoje um mundo envelhecido, com grandes carências de instrução/formação e cada
vez mais incapaz de sustentar quem nele sobrevive. A norma é a manutenção de formas
tradicionais de gestão, como a exploração da terra por conta própria, o não recurso ao crédito
bancário, a utilização intensa de trabalho familiar, ou a inexistência (em 95 % dos casos) de uma
contabilidade organizada ou, sequer, de um registo regular de receitas e despesas.
Contando com cerca de um terço das explorações agrícolas do país, o Norte encontrase dividido em duas regiões agrárias que exibem entre si marcantes contrastes. Assim, as
explorações agrícolas de Trás-os-Montes são, em média, mais extensas do que as de Entre Douro
e Minho, encontrando-se igualmente repartidas por um maior número médio de blocos. Por
outro lado, e em proporção às respectivas Superfícies Agrícolas Utilizadas, a região de Entre
Douro e Minho conta com cerca de três vezes mais tractores do que Trás-os-Montes.

Menos 29 mil Explorações
entre 1989 e 1993
Em 1993, no Norte, foram recenseadas
cerca de 162645 explorações agrícolas, contra
191641 em 1989, correspondendo esta variação a
um decréscimo de 15% no número de explorações
e de 3% na Superfície Agrícola Utilizada (SAU).
Estas variações não são no entanto uniformes, já
que Entre Douro e Minho (EDM), com variações de
-22% para o número de explorações e de -11% para
a SAU, regista descidas muito mais acentuadas do
que Trás-os-Montes (TM).
São as propriedades de pequena dimensão
as que mais contribuem para o abaixamento no
número total de explorações, situando-se o maior
número de desaparecidas e abandonadas nos estratos
cuja dimensão é inferior aos 2 hectares.
A região Norte é caracterizada por um
fraccionamento da propriedade que se traduz, em
termos médios, em 4 blocos por exploração em
EDM e 9 em TM; a dimensão média das explorações
passou de 2.6 ha em 1989 para 3.0 ha em 1993 e de
6.1 ha para 6.5 ha, respectivamente em EDM e TM.
A SAU média por bloco registou para as duas
regiões um ligeiro acréscimo ( 0.7 hectares ).
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Evolução do número de explorações agrícolas e SAU na Região Norte entre
1989 e 1993
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Em EDM o acesso a caminhos públicos é
possível para 80% dos blocos, enquanto que em
TM 13% não apresentam estas condições,
processando-se a passagem através de outras
explorações ou por meio de servidões para o efeito
concedidas.

Não é assim de estranhar, que somente
25% e 28% dos produtores assumam uma actividade
lucrativa exterior à exploração em EDM e TM,
respectivamente.
Estamos perante uma agricultura que cada
vez menos consegue sustentar, através das suas
formas tradicionais, quem dela depende
verificando-se que apenas 9% dos produtores
admitem como fonte exclusiva de rendimento a sua
exploração; facto ainda mais marcante é o de que
este número representa uma diminuição de 3.5%,
em termos relativos, em relação a 1989. Assim, as
principais fontes de rendimento destes agricultores,
são as reformas.

A forma sob a qual a terra é explorada não
sofreu práticamente variações; os produtores
agrícolas nortenhos cultivam essencialmente as
suas próprias terras já que 83% (628 356 ha) do
total da SAU encontra-se por conta própria.
Explorações Agrícolas e SAU (%)
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Apenas 1% dos produtores admite recorrer
ao crédito bancário para aplicação directa na
exploração, sendo assim plausível que os capitais
próprios constituam o principal recurso dos
agricultores.
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Dos 161 243 produtores singulares
existentes no Norte, 96% são autónomos, isto é,
recorrem fundamentalmente a mão-de-obra
familiar para execução de tarefas nas suas
explorações.
Destes produtores singulares mais de
metade possui idade superior a 55 anos; para eles
a formação profissional é essencialmente prática,
e os níveis de instrução são muito baixos, já que
45% não apresenta qualquer grau de instrução e
51% apenas possui o ensino básico.
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Ao analisar a mobilidade das pessoas do
agregado doméstico dos produtores entre 1989 e
1993, constatamos que 17% das familias em EDM
e 14% em TM registam saídas e que estas acontecem
fundamentalmente, nas faixas etárias mais jovens.

Utilização das Terras e
Equipamentos
A forma como a superfície das
explorações é ocupada regista algumas diferenças,
nomeadamente , na área florestal, que ocupa, em
EDM, cerca de 36% da área total, contra os 12%
de ocupação do solo em TM, atingindo
proporcionalmente, valores mais elevados nas
explorações de menor dimensão. Já a superfície
agrícola não utilizada, entendida como área não
explorada mas susceptível de fácil recuperação,
revela-se em TM superior, o mesmo acontecendo
com a SAU; esta partição da superfície total,
apresenta as mesmas tendências que as registadas
em 1989.

Superfície das Explorações em EDM
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Em EDM, o milho ocupa lugar cimeiro
nos cereais, com uma área que representa 91% da
superfície dedicada a estas culturas. Este cereal é
cultivado fundamentalmente na pequena
exploração, em diminutas parcelas, pelo que não é
de estranhar que mais de metade da superfície
cultivada se localize em extensões inferiores a 2 ha
por exploração; as forrageiras anuais apresentam
também expressão significativa, onde 82% da área
é constituída por milho forrageiro. A área de
culturas temporárias em terra limpa utilizada em
regime de cultura sucessiva que em 1989 era de
79% do total, aumentou, em 1993, cerca de 3% o
que deixa expresso uma preocupação no
aproveitamento cultural anual do solo.
Em contrapartida, em TM o milho ocupa
somente 12% da área de cereais, cabendo a primazia
ao centeio com 49% da área.
A vinha é considerada a cultura nobre no
confronto com as restantes culturas permanentes,
sobretudo em EDM. Com poucos hectares
destinados à produção de uva de mesa, a vinha tem
assim como fim prioritário, a obtenção de matériaprima para vinificação, sendo, no entanto uma
cultura envelhecida.
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Fonte: IE / 93

Superfície das Explorações em TM
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O olival existe no Norte duma forma
muito mais expressiva em TM; a sua estrutura é
semelhante à da vinha, apresentando-se também
em pequenas manchas. No grupo dos frutos frescos
é a macieira que predomina.

Fonte: IE / 93

No contexto da SAU, as culturas
temporárias aparecem em evidência em EDM, com
60 %da área. As pastagens permanentes com 21%
e as culturas permanentes com 16%, seguem-se em
importância relativa. Para TM, a representatividade
das culturas temporárias é semelhante à das
permanentes, já que as primeiras ocupam 31% da
SAU e as segundas 37%.
Nas culturas temporárias, os cereais e as
forrageiras anuais são os dois grupos mais
importantes.
Cereais (Norte - HA)
CLASSES DE
SAU (HA)
>0 a<1
1 a<5
5 a < 20
20 < 50
> = 50

CULTURA
PRINCIPAL
5 058
73 377
73 356
26 702
10 503

CULTURA SOB-COBERTO
SUCESSIVA PERMANENTE
85
436
1 156
3 848
588
1 764
17
189
0
50

TOTAL
5 579
78 387
75 708
26 908
10 553

Fonte: RGA /89

Irrigação e Drenagem

S. IRRIGAV.
S.IRRIGADA

EDM
AREA
%SAU
206 876
80
152 453
59

TM
AREA
%SAU
115 563
23
74 740
15

Fonte: IE /93

O potencial de rega é mais elevado em
EDM, onde 98% das explorações dispõem de
sistema de rega, beneficiando 80% da SAU. Em
TM, apenas 23% da SAU é potencialmente irrigável
o que corresponde a 89% das explorações. Em
ambas as regiões o sistema de rega individual é
utilizado de forma preferencial e a água provém
preponderantemente de furos.
O milho-grão e a batata são as culturas
mais beneficiadas pela rega.

Densidade de Motorização: SAU (ha) por tractor
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Fonte: RGA /89 e IE /93

A percentagem de explorações equipadas
com tractor é actualmente de 26% em EDM e de
18% em TM .

A densidade de motorização registou uma
melhoria, com o número de hectares de SAU por
tractor a diminuir nas duas regiões.

Fontes: Recenseamento Geral Agrícola de 1989 (RGA / 89)
e Inquérito à Estrutura da Exploração Agrícola de 1993 (IE / 93).
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Actualização dos dados estruturais entre
Recenseamentos Agrícolas;
Estrutura das explorações agrícolas;
Ganhos dos trabalhadores agrícolas;
Superfícies, rendimentos e produções das
principais culturas;
Arranques e novas plantações de árvores de fruto
e vinha;
Estado das culturas e previsão das colheitas;
Evolução conjuntural e actividades industriais de
transformação do sector agro-industrial;
Balanços de aprovisionamento de produtos
vegetais;
Balanços de aprovisionamento de produtos
animais;
Balança alimentar;
Contas económicas nacionais e regionais da
agricultura;
Evolução e tendência dos preços na agricultura e
elaboração de índices de preços;
Índice de rendimento sectorial;
Rendimento dos agregados familiares agrícolas e não
agrícolas;
Tipos de alimentos para animais, por categoria animal;
Produção florestal;
Contas económicas da silvicultura;
Comércio Internacional dos principais produtos agrícolas
ou relacionados com esta actividade;
Produção pecuária (gado suíno, bovino, caprino, ovino,
equino, animais de capoeira, ovos, leite, queijo,
manteiga, mel, cera e lã);
Abate de gado.

Anuário Estatístico de Portugal;
Anuários Estatísticos Regionais;
Boletim Mensal de Estatística;
Estatísticas Agrícolas;
Portugal em Números;
Recenseamento Agrícola;
Arrolamento Geral de gado;
Estado das Culturas e Previsão das Colheitas;
Inquérito às Plantações de Árvores de Fruto;
Inquérito aos Ganhos dos Trabalhadores Agrícolas;
Contas Económicas da Agricultura e da Silvicultura;
Balanços de Aprovisionamento;
Série Estudos;
Série Estatísticas Regionais.

