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Nota prévia 

Em março de 2011 fui convidado para dar aulas na Escola Superior 

Agrária de Elvas, convite que, prontamente, aceitei. No início do semestre 

seguinte, na distribuição de serviço docente tinha a unidade curricular de 

Economia e Política Agrária (na ESAE) para lecionar na licenciatura em 

Agronomia. 

O desafio passava, não pela unidade curricular em si, mas pelo facto 

de a mesma ser direcionada para alunos de Agronomia, sendo que uma 

grande parte das temáticas abordadas é relacionada com a Economia. Ao 

longo do tempo, parte dos alunos foi sugerindo que fosse elaborada uma 

sebenta para poderem acompanhar os conteúdos abordados, ao mesmo 

tempo que tiravam apontamentos das aulas e visualizavam os materiais que 

iam sendo distribuídos. 

Este livro nasce dessa necessidade e segue de muito perto a 

estrutura do programa da referida unidade curricular. Os conteúdos são 

abordados de forma rigorosa mas sempre na tentativa de ter uma 

linguagem acessível a todos os alunos, mesmo os que não têm as bases de 

disciplinas de Economia (situação que não ocorre em alunos provenientes 

destas áreas, como é o caso dos alunos da ESAE). 

A abordagem de temáticas relacionadas com a Economia obriga 

sempre à utilização de algumas ferramentas matemáticas. Sempre que essas 

temáticas forem introduzidas, serão sinalizadas e apresentadas em 

apêndices aos capítulos referidos, sendo importante que o leitor não deixe 

de utilizar outros materiais que permitam aprofundar esses conceitos. 

No final do livro são apresentados exercícios práticos que podem ser 

considerados como representativos das matérias tratadas. Esses exercícios 

são resolvidos e devem ser entendidos como exemplificativos, não se 

esgotando as possibilidades de exercícios nos que são apresentados. A 

estrutura do capítulo de exercícios segue a estrutura do livro. 

Além das dedicatórias já feitas anteriormente, gostaria de deixar 
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alguns agradecimentos. Desde logo agradecer às pessoas da ESAE que 

sempre apostaram em mim e me apoiam nas minhas atividades. Ainda 

dentro da ESAE gostaria também de agradecer aos meus antigos alunos pelo 

encorajamento que foram dando para a construção deste livro. 

Não podia também deixar de agradecer àqueles que foram meus 

docentes na Universidade de Évora na unidade curricular de Economia e 

Politica Agrícolas: Professor Doutor António Pinheiro e Prof. Doutor Pedro 

Henriques. 

Mas antes de começar com a matéria propriamente dita é necessário 

também fazer uma contextualização à temática em causa. Como tal, deixo 

para os leitores a mesma questão desafiante que me foi colocada na 

primeira aula a que assisti da disciplina, na Universidade de Évora: - Qual a 

razão para se tratar uma disciplina destas nos dias de hoje? 

De acordo com dados do Banco Mundial, no início da década de 1970 

o setor agrícola era responsável por cerca de 30% do valor acrescentado da 

economia portuguesa (em percentagem do PIB). Em 2013, esse valor 

rondava os 2,3%.  

Em termos de população, no início da década de 1980 trabalhavam 

no setor cerca de 1,120 milhões de pessoas sendo que em 2013 esse valor 

era de cerca de 512 mil pessoas (dados do Eurostat). Também o número de 

empresas tem diminuído drasticamente: passou de 417 mil em 1999 para 

menos de 300 mil nos últimos anos1. 

Por detrás da diminuição do peso da agricultura no total da 

economia, é importante que se reconheça que o setor agrícola (que inclui 

também a produção piscícola, animal e florestal) é importante por questões 

económicas mas também por elementos de cariz social e ambiental. Por 

exemplo, há aspetos importantes relacionados com a coesão social, com a 

                                                                 

1 Pode consultar mais dados sobre a evolução da agricultura em Portugal em 
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/portugal/workdoc_pt.pdf ou 
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/pt_en.pdf, entre outros. 
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ocupação do território, com a manutenção da paisagem. Além disso, todos 

os países, por mais ricos que sejam, necessitam de uma base mínima de 

segurança alimentar. Por outro lado, a existência de crises económicas como 

aquela com que nos debatemos nos últimos anos tem como consequência a 

deslocalização de muitas pessoas para a área agrícola (veja-se por exemplo, 

o Caderno Especial de 23 de julho de 2013 do Diário Económico, intitulado 

Agricultura – o Regresso à Terra2). 

Por fim, é fundamental reconhecer que a agricultura é uma atividade 

que utiliza diretamente os recursos naturais, tornando-a sensível nesse 

sentido. Problemas como a erosão dos solos, a poluição dos recursos aquífe-

ros ou as consequências das alterações climáticas (que podem resultar, por 

exemplo, no aumento da temperatura e, consequentemente, no aumento 

de períodos de seca) tornam esta área de vital importância para o equilíbrio 

global dos ecossistemas. Cada vez mais se debate a questão do desenvolvi-

mento sustentável e a forma como se lida com o papel ambiental da 

atividade agrícola, num contexto em que a população mundial permanece 

em contínuo crescimento3 e em que, obviamente, é preciso alimentar todas 

essas pessoas. Relacionados diretamente com a atividade agrícola estão 

também outros problemas conexos, como é o caso da má distribuição dos 

rendimentos (além das desigualdades entre países, também acontece 

quando se comparam os rendimentos de pessoas que trabalham na área 

agrícola com pessoas que trabalham noutras áreas, dentro do mesmo país). 

Tudo isto realça a importância de pensar na Economia e na Política 

Agrícola, quer se esteja a falar de uma licenciatura em Economia (como 

aquela que eu fiz, na minha altura como estudante) ou de uma licenciatura 

de Agronomia (para a qual dou agora aulas). Até porque os agrónomos e/ou 

agricultores têm que ter noções de Economia para terem sucesso. 

                                                                 

2 Disponível em http://economico.sapo.pt/public/uploads/especiais_sp/agricultura.pdf. 
3 Por curiosidade, e não perdendo de vista que se está a falar de estimativas, consulte o site 
http://www.worldometers.info/world-population/ para se aperceber do ritmo a que cresce a 
população mundial… a cada segundo que passa! 
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Assim, neste livro são abordadas questões microeconómicas (ou seja, 

direcionadas para os agentes individuais, neste caso as empresas) mas 

também questões de mercado e de política (isto é, questões relacionadas 

com a forma como os mercados funcionam e a forma como os decisores 

podem agir sobre essas condições). 

De resto, o livro está organizado do seguinte modo: o primeiro 

capítulo dedica-se à Economia Agrícola, analisando aspetos relacionados 

com a atividade empresarial (relações entre fatores de produção e produto, 

relações entre fatores de produção e relações entre produtos), assim como 

outros tópicos relacionados com a Microeconomia (conceitos de eficiência e 

economias de escala, procura e oferta e problemáticas próprias do setor 

agrícola). O segundo capítulo trata de questões relacionadas com Política 

Económica, nomeadamente a necessidade de políticas e instrumentos que 

podem ser utilizados para analisar os efeitos desse tipo de políticas. O 

terceiro capítulo aborda diferentes Políticas Agrícolas e analisa os seus 

efeitos. O quarto capítulo mostra uma breve visão sobre a União Europeia e 

a Política Agrícola Comum. O livro termina com um capítulo de exercícios 

sobre algumas das temáticas abordadas (o Capítulo 5) assim como as 

respetivas soluções (Capítulo 6). 

O livro está organizado de forma muito próxima ao programa da 

unidade curricular que é oferecida na ESAE. São apenas três as exceções: no 

Capítulo 2 juntam-se dois subcapítulos da unidade curricular enquanto no 

Capítulo 3 se altera parte da estrutura do programa, para ter uma 

abordagem escrita mais coerente. Além disso, os capítulos de exercícios 

também não fazem parte do programa, sendo obviamente transversais aos 

temas abordados. 

 

 

Paulo Ferreira 
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1. ECONOMIA AGRÍCOLA 

A consulta de qualquer manual de Economia permite identificar que 

esta ciência tem como objetivo analisar a forma como os agentes 

económicos tomam as suas decisões face à existência de recursos escassos. 

Isso é verdade para o consumidor e para o produtor. No âmbito da 

Economia Agrícola, o decisor acaba por ser a empresa que se dedica à 

produção agropecuária que tem que decidir aquilo que vai produzir (que 

produto ou produtos), em que quantidades e também de que forma 

(nomeadamente a escolha dos inputs que vai utilizar). 

Estas são as questões tradicionais da teoria do produtor que, neste 

capítulo, se adapta à produção agrícola. É fundamental que o empresário 

conheça a forma como produto e fatores de produção se relacionam, sendo 

estas as três primeiras questões a analisar no capítulo, em cada um dos 

subcapítulos correspondentes. O capítulo segue com alguns tópicos 

relacionados com a teoria da produção agrícola, nomeadamente a eficiência 

na utilização dos recursos e a noção de economias de escala. Termina com a 

abordagem a situações concretas deste tipo de produtos, nomeadamente as 

características da procura e oferta de bens agrícolas e alguns dos principais 

problemas das empresas deste setor. Estas são situações concretas que 

relevam a importância da intervenção neste tipo de mercados, sendo que 

algumas dessas intervenções são tratadas nos capítulos que se seguem. 

1.1. Relações fator-produto 

Para que se possa perceber a relação que existe entre fator de 

produção e produto é necessário explicitar alguns conceitos, desde logo o 

conceito de fator de produção: o conjunto de elementos que as empresas 

têm que utilizar para produzir bens e serviços (desde as matérias-primas aos 

equipamentos que são utilizados).   

Se se entender a produção como um processo, é fácil perceber que 
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as empresas utilizam recursos (os tais fatores de produção ou inputs) para 

obter um produto final (output). 

No que diz respeito aos fatores de produção, é possível distinguir 

vários fatores que depois, dependendo do tipo de produto, podem ser mais 

ou menos utilizados no processo produtivo. 

O fator trabalho é um desses fatores e não apresenta grandes difi-

culdades na identificação: é composto pelas pessoas que estão afetas ao 

processo produtivo; outro fator muito importante é o capital. No entanto, é 

importante esclarecer que não se considera como capital o investimento 

financeiro que é feito nas empresas. Como fator de produção, o capital diz 

respeito a todos os elementos que são utilizados durante o processo 

produtivo e que permitem a obtenção dos bens ou serviços: máquinas, 

equipamentos, instalações, etc. Um terceiro fator, fundamental para a 

atividade agrícola, são os recursos naturais, compostos pela terra arável, 

florestas e outros recursos que a natureza fornece (alguns dos quais, como o 

petróleo, que não são apenas destinados a este tipo de atividade). Alguns 

autores distinguem o fator de produção terra do fator recursos naturais. 

Mais adiante neste livro também se faz essa distinção. 

Deste modo, uma empresa tem que saber, com um determinada 

quantidade de fatores, quanto é que consegue na realidade produzir. A 

quantidade máxima que é possível de produzir com uma determinada quan-

tidade de fator de produção chama-se função de produção. 

Além dos fatores, esta função de produção depende também do es-

tado da tecnologia utilizada. Por exemplo, dependendo de elementos como 

a inovação tecnológica, é possível ter para a produção do mesmo produto 

uma tecnologia mais intensiva no fator trabalho ou no fator capital, o que 

vai resultar em quantitativos de produto que são completamente diferentes. 

Assim, se identificarmos Y como o produto, A como o nível 

tecnológico, K como o capital, L como o trabalho, T como a terra e R como 

os recursos naturais, é possível escrever de forma abstrata a função de 

produção como: 
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𝑌 = 𝐴 + 𝑓(𝐾, 𝐿, 𝑇, 𝑅) 

Tal como identificado anteriormente, a função de produção não é 

mais do que a quantidade de produto que é função f da quantidade de 

fatores utilizados, mas também do estado da tecnologia. Desde logo esta 

questão identifica que a própria função de produção está sempre a evoluir, 

até pelo caráter de inovação tecnológica que vai sendo impresso às 

economias, sendo que a atividade agrícola é apenas mais um exemplo da 

forma como a inovação tecnológica está presente nas nossas vidas. 

Para conseguir compreender a forma como produto e fatores de 

produção estão relacionados, é ainda necessário distinguir entre fatores de 

produção fixos e variáveis, de acordo com a forma como são utilizados 

numa empresa. 

Um fator produtivo é considerado fixo quando está presente na em-

presa, independentemente de ser ou não utilizado na produção. No âmbito 

da produção agrícola, a terra que é utilizada nas empresas é geralmente um 

fator fixo (não o será apenas se existirem parcelas para pousio). Outro 

exemplo é o caso de um trator que seja utilizado em todos os processos 

produtivos, até ter que ser substituído. Ou ainda o caso dos trabalhadores 

que estejam sob contrato. Nestes casos, quer a empresa produza ou não, 

tem sempre estes quantitativos de fator associados (mais à frente verificar-

se-á que isso tem implicação direta na forma como se analisam os custos 

das empresas). 

Por seu turno, os fatores produtivos variáveis são aqueles cuja utili-

zação depende da produção, sendo sempre utilizados nos diferentes proces-

sos produtivos: as matérias-primas, a quantidade de fertilizantes ou a con-

tratação de trabalhadores sazonais são exemplos de fatores de produção 

variáveis. Além disso, quanto maior fora a produção, maior é a utilização 

destes fatores variáveis. 

Esta distinção entre fatores fixos e variáveis é essencial porque em 

termos microeconómicos está relacionada com as situações de curto e de 
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longo prazo. Ao contrário da Macroeconomia, em que estas situações estão 

associadas a horizontes temporais (considera-se curto prazo um horizonte 

temporal inferior a um ano e longo prazo, dependendo dos autores, 

horizontes superiores a três ou cinco anos), em Microeconomia uma 

empresa está numa situação de curto prazo se tiver fatores fixos, ou seja, se 

não tiver total capacidade para fazer ajustamentos em todos os seus 

fatores. Pelo contrário, se todos os fatores forem variáveis, a empresa pode 

ajustar esses fatores, considerando-se que a empresa está no longo prazo.  

Considere-se, agora, que todos os fatores de produção de uma 

empresa são fixos exceto o fator trabalho. Com uma determinada porção de 

terra e com um determinado parque de máquinas fixo, a Tabela 1.1 mostra 

a forma como evolui a produção numa exploração (Y) em função do número 

de trabalhadores que podem ser contratados (L). A mesma informação 

consta da Figura 1.1.  

Tabela 1.1. Quantidade de produto como função do número de trabalhadores 

(considerando fixos os restantes fatores
4

) 

L Y 

0 0 

1 50 

2 140 

3 240 

4 330 

5 400 

6 450 

7 490 

8 480 

 

                                                                 

4 A primeira intuição, relativamente correta, é dizer que à medida que o número de 
trabalhadores aumenta a quantidade produzida também aumenta. No entanto pode acontecer 
que num determinado momento o nível de produto possa inclusivamente cair. Isso pode ser 
explicado, por exemplo, com uma situação em que se contratam tantas pessoas que começam 
a atrapalhar-se entre si. Isso está refletido nesta função de produção. 
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Figura 1.1. Representação gráfica da função de produção 

 
A análise da informação permite concluir que, numa primeira fase, a 

produção cresce a uma taxa crescente para depois passar a fazê-lo mas de 

forma decrescente. Nesta função de produção, o produto, inclusivamente, 

diminui a partir de um determinado número de trabalhadores.  

A continuação do estudo da teoria da produção permite identificar 

outros dois conceitos fundamentais: o de produto médio e o de produto 

marginal. Os conceitos também são conhecimentos como produtividade 

média ou marginal.  

Neste caso, o produto médio não é mais do que o produto por cada 

trabalhador (genericamente por unidade de fator). Não quer dizer que todos 

os trabalhadores produzam o mesmo, até porque uns podem produzir mais 

do que outros5. 

Formalmente, o produto médio (PM) é dado por: 

𝑃𝑀 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟
 . 

                                                                 

5 Esta é, aliás, uma das limitações da utilização da média como indicador: o facto de omitir as 

disparidades existentes numa distribuição de dados.  
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No caso do produto médio por trabalhador, é possível escrever: 

𝑃𝑀𝐿 =
𝑌

𝐿
 . 

O cálculo é generalizável para qualquer fator de produção. 

Quanto ao produto marginal (Pmg) diz respeito à variação da 

quantidade produzida que é obtida por se contratarem mais trabalhadores 

(ou, genericamente, por se contratarem mais unidades de um fator). 

Identificando a variação com o símbolo grego referente ao delta, 

formalmente é possível escrever: 

𝑃𝑚𝑔 =
∆𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜

∆𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟
 , 

sendo que no caso específico do produto marginal do fator trabalho se tem 

𝑃𝑚𝑔𝐿 =
∆𝑌

∆𝐿
 . 

Também este cálculo é generalizável para outros fatores de 

produção. 

Nota para um aspeto particular no que diz respeito ao produto 

marginal. A determinação do produto marginal, numa situação em que a 

função de produção é discreta, significa que o seu cálculo pode ser feito 

através da diferença dos valores tal como descrito na fórmula anterior. No 

entanto, caso a função seja contínua, deve utilizar-se o cálculo diferencial. 

Neste caso, tem-se então que: 

𝑃𝑚𝑔𝐿 =
𝜕𝑌

𝜕𝐿
 . 

Para mais informação consulte o apêndice deste capítulo. 
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A Tabela 1.2 mostra os resultados do produto médio e marginal, para 

o exemplo considerado, sendo possível descrever essa relação na Figura 1.2. 

Tabela 1.2. Produto médio e produto marginal 

L Y PML PmgL 

0 0 - - 

1 50 50 50 

2 140 70 90 

3 240 80 100 

4 330 82,5 90 

5 400 80 70 

6 450 75 50 

7 476 68 26 

8 460 57,5 -16 

Dos resultados, realce para algumas questões que são possíveis de 

observar. 

Figura 1.2. Produto médio e produto marginal 

 

A análise individual do produto médio e do produto marginal permite 

identificar que, numa primeira fase, ambos crescem, atingindo um valor 
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máximo e depois decrescendo. Além disso, as curvas intersetam-se e 

evidenciam uma relação que existe sempre que se calcular o valor médio ou 

o valor marginal para uma determinada variável: sempre que o valor 

marginal está acima do médio, a média sobe (é o que acontece até ao ponto 

em que as curvas se intersetam). Pelo contrário, quando o valor marginal 

está abaixo do médio, a média desce (verificando-se esta situação após a 

interseção das curvas). 

Uma forma simples de perceber esta situação é a utilização do 

exemplo da média de um aluno do ensino superior. Considerando um aluno 

com média de 14 valores, se a sua última nota (a nota marginal) for 

superior, então a nota vai aumentar. Caso a última nota conhecida seja 

inferior à média, então a média desce. Obviamente, se a nota for igual à 

média, esta manter-se-á. 

É também importante compreender o comportamento do produto 

marginal. Este vai tomar o valor máximo no ponto da inflexão da curva do 

produto total, ou seja, no ponto em que a produção deixa de crescer a 

valores crescentes (ou seja, o produto marginal aumenta) e passa a crescer 

mas a valores decrescentes (isto é, o produto marginal diminui). Além disso, 

o produto marginal é igual a zero no ponto em que o produto total é 

máximo: isso significa que, nessa situação, qualquer variação infinitesimal da 

quantidade de fator não afeta a quantidade de produto6.  

Quando o produto decresce com o aumento do fator, o produto 

marginal torna-se negativo. O facto de o produto marginal ser decrescente é 

o que os economistas chamam de lei dos rendimentos decrescentes: à 

medida que se aumenta a quantidade de um fator, mantendo os restantes 

fatores fixos, a produção aumenta mas cada vez menos. É por isso que a 

curva do produto marginal é negativamente inclinada. No entanto, é 

fundamental perceber que isso não significa que o produto está a decrescer: 

                                                                 

6 No caso de funções discretas, como a apresentada, essa situação não é verdadeiramente 

notória. Isso deve-se efetivamente ao facto de se estar na presença de valores discretos.  
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o que acontece é que o produto aumenta mas a ritmos que são cada vez 

menores7. A produção só começa a decrescer quando o produto marginal 

for negativo (no caso exemplificado isso só acontece a partir do sétimo 

trabalhador que a empresa contrata). 

Além da relação anteriormente definida entre produto médio e 

marginal, que deriva das propriedades matemáticas das funções, há ainda 

mais uma relação que é fundamental compreender, até porque dessa 

relação resultam três zonas de produção. 

A primeira zona de produção vai até ao ponto em que produto total e 

produto médio são iguais. A segunda zona de produção começa nesse ponto 

e vai até ao ponto em que o produto marginal é nulo (ou seja, quando o 

produto total é máximo) sendo que a partir daí se está na terceira zona de 

produção. De acordo com o exemplo que tem sido utilizado, a Figura 1.3 

identifica essas zonas de produção.  

Figura 1.3. Identificação das três zonas de produção 

 

                                                                 

7 A lei dos rendimentos é um conceito associado ao curto prazo em termos microeconómicos, 
por ter implícita a existência de, pelo menos, um fator fixo. 
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Mais uma vez chama-se a atenção para o facto de que a natureza 

discreta da função faz com que graficamente o ponto que separa as zonas II 

e III não seja o ponto exato em que a função apresenta o seu máximo. 

Numa situação em que se pretende maximizar o lucro, a empresa 

deve estar na zona de produção II. Por um lado, a zona de produção III é 

uma zona em que o acréscimo do fator variável (neste caso o trabalho) 

conduz a uma descida do nível de produção. Como tal esta situação é 

prejudicial para o funcionamento da empresa. No caso da zona de produção 

I, o aumento do fator trabalho adiciona mais ao produto total do que a 

média das unidades anteriores. Por esse motivo, a empresa terá um nível de 

lucro maior se utilizar mais unidades do fator variável do que as 

correspondentes ao final da zona de produção I. 

Perante estas circunstâncias, há então que perceber qual deve ser a 

decisão ótima do produtor, até porque do parágrafo anterior realça-se que a 

empresa tem que estar na zona de produção II mas sem identificar, nessa 

zona, qual é o ótimo. O produtor sabe qual o comportamento do seu fator 

variável, que neste caso significa ter conhecimento de 𝑃𝑚𝑔𝐿. Quanto deve, 

então, utilizar desse fator para estar no ótimo? 

Em Economia a tomada de decisão ótima é feita quando a última 

unidade utilizada fornece o mesmo benefício e o mesmo custo a esse 

utilizador. Neste caso, a última unidade é o último trabalhador que é 

contratado. 

Intuitivamente poder-se-ia dizer que o benefício de contratar mais 

um trabalhador será o que ele adiciona ao produto, ou seja, o valor de 

𝑃𝑚𝑔𝐿. No entanto, não é esse o valor a considerar pois para uma empresa o 

relevante é o valor que esse produto marginal tem no mercado, ou seja, o 

benefício da empresa é dado pelo produto entre o preço e a produtividade 

marginal (𝑃 × 𝑃𝑚𝑔𝐿). Nota para o facto de que o preço do produto (P) é 

determinado no mercado, sendo que a empresa não tem qualquer poder 

para influenciar esse preço. Essa é, aliás, uma característica dos mercados 

concorrenciais, assumindo-se que os mesmos se verificam. 


