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RESUMO 

O índice CERTAGRI 2.0 para a caracterização e classificação dos produtos agrícolas tem como objetivo a 

criação de conjuntos de indicadores de desempenho que possam ser aplicados a qualquer produtor, de forma 

compreensiva. O desenvolvimento do rótulo requere uma aplicação e calibração a diferentes culturas, nesta fase 

apenas arroz, batata e milho. Os limites da cadeia de valor traçados incluem as diferentes fases, entradas e saídas 

consideradas no processo agrícola. O índice considera a unidade agrícola como um sistema ecológico, onde os 

aspetos produtivos têm de ser geridos em função da sustentabilidade dos recursos naturais usados. Para um dado 

produto, pretende-se quantificar a sustentabilidade ambiental das práticas do agricultor na produção agrícola, de 

uma forma eficiente e sem desperdícios, para todos os compartimentos ambientais e ações da cultura – água, 

solo, energia e práticas culturais. No final o somatório é recalculado de 1 a 100, e estruturado em 7 classes. 

Como o índice se refere a um benchmark conceptual do que caracteriza uma exploração agrícola sustentável, as 

ponderações obtidas permitem a identificação de medidas de melhoria que contribuirão para o aumento da 

eficiência hídrica, energética e de circularidade de recursos ao longo do sistema de produção agrícola e na sua 

interface com as diferentes fases da cadeia de valor. 
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1. INTRODUÇÃO  

A indústria agroalimentar apresentava, em 2015, um peso de 4,1% do PIB nacional, sendo a indústria 
transformadora que mais contribui para a economia nacional, e o segundo setor que mais emprega em 
Portugal, com a criação de 110.000 postos de trabalho diretos e 500.000 indiretos. Simultaneamente, integra 
uma das 3 áreas de consumo com mais elevado uso de recursos (água, energia, nutrientes e matérias), criando 
uma forte pressão ambiental. O uso eficiente e sustentável da água e de outros recursos materiais é 
fundamental para ganhar competitividade no setor agroalimentar, face aos muitos desafios que enfrenta 
(escassez hídrica, aumento demográfico, efeitos das alterações climáticas, custos com energia, falta de 
nutrientes). Nesse sentido, o sector agroalimentar apresenta um potencial grande de evolução da sua 
sustentabilidade e eficiência.  
O rótulo proposto de eficiência hídrica e energética para o sector agrícola passa pela incorporação de sistemas 
de verificação da sustentabilidade e eficiência hídrica, energética, material e ambiental na produção agrícola 
em conjunto e de forma complementar.  
Numa época em que a água doce se tornou um bem precioso, o seu valor ainda não foi definido 
adequadamente. Embora a água seja um fator essencial da cadeia de valor agrícola, o seu valor nem sempre é 
refletido na produtividade dos alimentos, nem é adequadamente contabilizado durante o consumo. 
Consequentemente, tanto os agricultores quanto os consumidores não têm incentivos para utilizar a água de 
uma forma eficiente, mas este aspecto está a mudar com a tendência para a atribuição de financiamentos por 
parte do Estado em função de metas de eficiência hídrica.  
O valor da água não se foca apenas na eficiência hídrica. O rótulo pretende traduzir a forma como a água é 
utilizada de forma ambientalmente sustentável numa Região Hidrográfica, também a nível nacional, e não 
apenas se o seu uso está diretamente relacionado com a produtividade do agricultor.  
Em suma, um rótulo desta dimensão virá responder a quatro vertentes da cadeia de valor agrícola: 
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 Consumidor: atualmente o consumidor não tem acesso a qualquer informação direta no que diz 
respeito ao quadro de sustentabilidade do produto que está a adquirir, pelo que não tem condições 
para tomar decisões informadas; 

 Estado: uma certificação de sustentabilidade da produção agrícola permitirá ao Estado uma métrica de 
desempenho para racionalizar o uso da água no sector agrícola; 

 Produtor: o Índice permitirá ao produtor avaliar e aumentar a eficiência do uso da água, do nexus 
água-energia e de materiais, beneficiando de uma diferenciação do produto, através de um 
benchmarking para a melhoria da gestão. Irá também criar uma imagem mais positiva, associada à 
crescente procura, pelo consumidor, de produtos mais sustentáveis; 

 Sector agrícola: a certificação permitirá também apoiar a evolução do sector agrícola e defender a 
produção nacional, em Portugal e a nível internacional. 

2. ANTECEDENTES 

O desenvolvimento do Índice de Produção Agrícola Eficiente, no âmbito do CERTAGRI, tem como antecedente 

o Índice de Sustentabilidade Hídrica MEGAWater® (ISH - MEGAWater®), uma metodologia de avaliação do grau 

de sustentabilidade da água na agricultura promovida pela Associação para o Desenvolvimento do Instituto 

Superior de Agronomia (ADISA), uma associação de natureza privada sem fins lucrativos detida pelo Instituto 

Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, e pela Federação Nacional de Regantes de Portugal 

(FENAREG).  

De forma semelhante ao CERTAGRI, o ISH - MEGAWater® é um índice, ou seja, é construído com base numa 

ponderação integrada de um conjunto de indicadores, por sua vez assentes em informação de base. A base de 

desenvolvimento da metodologia do ISH - MEGAWater® recai sobre um conjunto de fatores que avaliam a 

sustentabilidade e eficiência do uso de água na produção agrícola. A classificação é feita numa escala de 7 a 0, 

através de um sistema de penalizações atribuídas a qualquer incumprimento de requisitos considerados 

obrigatórios. 

O foco do ISH - MEGAWater® foi, desde o início a sustentabilidade hídrica, em oposição à eficiência hídrica, que 

se relaciona mais fortemente com a produtividade. O Índice de Produção Agrícola Eficiente incorpora os 

conceitos e aprendizagem explorados no ISH – MEGAWater, variando na sua abordagem que, em vez de 

penalizadora, é premiadora e cumulativa, focando-se numa perspetiva holística de beneficiar boas práticas em 

termos de sustentabilidade hídrica, energética e de circularidade de recursos. Para além disso, o índice 

CERTAGRI explora agora outros aspetos de sustentabilidade, nomeadamente a forma como é realizada a 

cultura e aspetos de eficiência energética, a existência de outras certificações já no terreno, e o incentivo à 

recuperação de sub-produtos e à implementação de uma economia circular. 

3. METODOLOGIA 

A metodologia traçada para o cumprimento dos objetivos referidos anteriormente inclui três etapas: 

 Etapa 1: Afinação do conceito e criação de uma lista de indicadores de sustentabilidade para as 
culturas alvo do CERTAGRI 2.0 
1. Desenvolvimento de uma matriz de indicadores para a produção agrícola 
2. Ensaio de valoração dos indicadores 
3. Ajustamento da matriz de indicadores a uma escala de 100 

 Etapa 2: Calibração do sistema de indicadores e de ponderativos destes com casos reais CERTAGRI 2.0 
1. Ajustamento dos indicadores e sua valoração com as partes interessadas e em função de dados 

reais 
2. Utilização para este ajustamento de 3 produtores de cada cultura alvo – milho, batata e arroz 
3. Ajustamento dos indicadores e sua valoração com os agentes emblemáticos  



 

 

3 

 

 Etapa 3: Validação do sistema de indicadores e de ponderativos por confronto com valores 
independentes simulados  
1. Simulação aleatória de situação de cultura e de uso da água, energia e materiais geradoras de 

diferentes valorações 
2. Ajustamento dos indicadores reais e sua valoração utilizando o conjunto de simulações 
3. Fixação final dos indicadores e respetiva valoração do Índice de Produção Agrícola Eficiente 

 

Fig. 1. Cadeia de valor da produção agrícola considerada no CERTAGRI 2.0 

 

Fig. 2. Os quatro componentes do índice CERTAGRI 2.0 SAPA– sistema de avaliação da produção agrícola, e suas 
variáveis sujeitas a ponderação. O título de regante é contabilizado nos indicadores das Tabelas 10, 26 e 27. As 

variáveis de indicadores quantitativos de monitorização não entram de momento no somatório do índice. 
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O Índice de Produção Agrícola Eficiente inclui quatro componentes: 1- enquadramento normativo, 2- uso do 
solo e práticas agrícolas associadas, 3- uso da água e práticas agrícolas associadas, 4- energia consumida. Cada 
componente possui vários parâmetros que são pontuados. No entanto, algumas certificações (não 
obrigatórias) da componente 1 incorporam sub-parâmetros das componentes 2 e 3, pelo que no caso de 
existirem, já lhes é atribuída a pontuação máxima, nas componentes seguintes. Nalguns casos existe seriação 
de pontuações (atribuição de pontuação com diferentes graus de relevância), noutros a seriação é cumulativa 
(atribuição de pontuação em função dos requisitos cumpridos).  
No CERTAGRI 2.0, o somatório do valor máximo de todas as pontuações possíveis é 126, que corresponde à 
situação de referência. No final o somatório é recalculado de 1 a 100, e estruturado em 7 classes. Isto permite 
no futuro adicionar prémios ou ajustar pontuações conforme a evolução das práticas tecnológicas e da 
legislação, sem nunca alterar o conceito de 7 classes e de uma variação 0 a 100.  

Tabela 1. Os valores propostos para a classificação do Índice de Produção Agrícola Eficiente 

Classes Intervalos de classe Classificação 

Classe A 86-100 Excelente 

Classe B 71-85 Muito Bom 

Classe C 56-70 Bom 

Classe D 41-55 Suficiente 

Classe E 26-40 Insuficiente 

Classe F 11-25 Mau 

Classe G 0-10 Muito mau 

 

Os dados obtidos na simulação são apresentados na tabela seguinte (Tabela 33). A simulação mostra que os 
valores variaram de menos de 0 a 100%, com uma mediana entre os 40 e os 60%, o que traduz o resultado 
esperado do índice. Com base nos dados recolhidos no processo de auditoria, aplicou-se consucesso o modelo 
de avaliação desenvolvido no âmbito do CERTAGRI 2.0 às seis unidades agrícolas piloto. 

4. CONCLUSÕES 

A aplicação destes princípios de sustentabilidade ambiental a sistemas de produção agrícola resulta na criação 

de meios para uma economia regenerativa, que preserva os ecossistemas e aumenta o seu retorno ao longo do 

tempo, capturando mais valor das infraestruturas e produtos existentes.  

Apesar de extremamente importante, não foi incluída a sustentabilidade de utilização de recursos hídricos (m3 

de água de rega/m3 água disponível) porque a disponibilidade hídrica se avalia a nível da bacia, portanto acima 

do nível espacial da área da cultura, e os dados de disponibilidade hídrica extravasam a produção agrícola a 

nível da unidade. 

Neste momento, o Índice de Produção Agrícola Eficiente inclui indicadores de monitorização, correspondentes 
a valores medidos ou calculados relacionados com a produção ou medidas ambientais, para os quais não 
existem ainda valores de referência de sustentabilidade, mas que ainda assim são relevantes na avaliação final, 
e que serão utilizados no desenvolvimento do futuro índice CERTAGRI 3.0. No entanto, estes indicadores terão 
um impacto de grande significância nos desenvolvimentos futuros do índice. São eles: Reutilização de 
produtos; Fertilizantes a utilizar; Densidade da sementeira; Produtividade da semente; Água utilizada na rega; 
Produtividade da água irrigada; Área regada por área de cultivo; Produtividade económica da água; 
Produtividade energética da água; Consumo energético total. 

Também não foram incluídas nesta versão do Índice, medidas ambientais e agroambientais, para além da 
manutenção das galerias ripárias em boas condições. Estas medidas incluem por exemplo, a criação ou a 
manutenção de corredores e de refúgios ecológicos, o restauro de habitats para a fauna ou a colocação de 
ninhos, para aves e morcegos (Avaliação da adequabilidade e impacto da implementação de medidas de 
incremento da biodiversidade em explorações agrícolas do continente, estudo coordenado pela Confederação 
dos Agricultores de  Portugal (CAP): (https://www.dgadr.gov.pt/images/docs/destaques/ 
RELATORIO_GLOBAL_2013_v3.pdf). A sua inclusão ficará para novas versões do índice. 

https://www.dgadr.gov.pt/images/docs/destaques/%20RELATORIO_GLOBAL_2013_v3.pdf
https://www.dgadr.gov.pt/images/docs/destaques/%20RELATORIO_GLOBAL_2013_v3.pdf
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