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RESUMO 

O setor da castanha fomenta uma dinâmica importante para o desenvolvimento dos territórios 

de baixa densidade. Sendo um setor fortemente orientado para a exportação, a adoção de 

estratégias que reforcem a cultura do castanheiro e consolidem a competitividade e 

sustentabilidade da fileira deverá privilegiar o envolvimento dos diversos atores da sua cadeia 

de valor. A teoria da cadeia de valor, quando utilizada com o objetivo de criar vantagem 

competitiva, utiliza ferramentas como value chain analysis (VCA) para mapear interações de 

forma a identificar oportunidades para o seu desenvolvimento. Através do estudo de caso da 

castanha no concelho de Trancoso, esta investigação tem dois objetivos principais: o primeiro 

é avaliar a cadeia de valor, isto é, medir o valor criado pelas atividades localmente presentes e 

o segundo objetivo consiste na identificação dos objetivos e das medidas estratégicas 

necessárias para definir contributos para o desenvolvimento da fileira da castanha. Para estes 

propósitos, utiliza-se um modelo de análise de cadeia de valor com uma abordagem de 

envolvimento com os atores locais. Os resultados evidenciam uma cadeia de valor limitada, 

com uma margem a montante de 1,31 €/kg para o produtor e o remanescente do preço 

praticado no consumidor é retido pelos restantes atores da cadeia. A margem relativa no 

produtor é tanto maior quanto menor o número de atores e/ou o nível de transformação até ao 

consumidor final. Sendo uma cadeia de valor local pouco desenvolvida, as estratégias de 

desenvolvimento devem-na abranger na sua globalidade, orientando-se as intervenções tanto 

para a capacidade, como para as interligações (elos) e ainda o desenvolvimento de mercado. 

 

 

Palavras-chave: Atores locais (local agents), cadeia de valor local (local value chain), 
estratégias de desenvolvimento (development strategies), fileira da castanha (chestnut 
sector). 
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1. Introdução 

1.1. Justificação do tema 

Portugal está entre os 10 maiores produtores mundiais de castanha, sendo o 3º maior produtor 

europeu. A maior parte da produção, cerca de 80%, é encaminhada para exportação 

registando um valor exportado de cerca de 44M€ em 2018. Itália, França e Espanha são os 

principais destinos da castanha portuguesa (GPP, 2021). Estamos perante um setor com 

alguma organização ao nível da produção, envolvendo organizações de produtores que 

valorizam este fruto, particularmente pelo recurso ao mecanismo da Denominação de Origem 

Protegida (DOP). Conta também com algumas unidades de primeira transformação junto das 

áreas de produção, com capacidade instalada e forte implementação nos mercados externos 

(CNCFS, 2020). 

A fileira da castanha portuguesa revela uma importância particular na economia de regiões 

específicas do Norte e Centro do país, que se caracterizam pela sua baixa densidade 

populacional, sendo a produção da castanha, uma das principais fontes de receita dos 

agricultores, o que por si só constitui um fator de motivação relevante para o contributo deste 

estudo no desenvolvimento deste produto agroalimentar. A evolução crescente e favorável 

dos preços nos últimos anos tem vindo a ser um forte estímulo na aposta da cultura. Contudo, 

as ameaças e desafios, como as doenças e pragas que a cultura enfrenta, são motivos de 

desânimo e receio por parte de quem investe nesta cultura, colocando em risco, nas diferentes 

regiões de produção, todo o valor acrescentado associado às diversas variedades de castanha 

portuguesas (GPP, 2019; CNCFS, 2020). 

Vários estudos têm emergido a nível nacional no sentido de explorar o potencial desta fileira, 

evidenciando a preocupação e importância do seu desenvolvimento, tanto no seio da 

comunidade académica, como de organizações e instituições de referência com destaque para 

o Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP), o Centro Nacional de 

Competências para os Frutos Secos (CNCFS), a Associação Portuguesa da Castanha 

(RefCast) e o Fórum Florestal - Estrutura Federativa da Floresta Portuguesa. No contexto 

dessas investigações observam-se, com frequência, análises SWOT que identificam forças e 
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fraquezas, bem como ameaças e oportunidades de forma a dar suporte a recomendações e 

orientações estratégicas para o fortalecimento da fileira portuguesa da castanha. Foi adotada a 

técnica de SWOT por Matos (2003: 20) no estudo da Cadeia de Valor e do Sistema de 

Comercialização de Castanha da Terra Fria Transmontana, (onde se encontra a Castanha da 

Terra Fria DOP), que concluiu que “o valor acrescentado obtido internamente é mais 

comercial do que industrial, onde, em adição aos processos de graduação e desinfeção, se 

verifica ainda o descasque e a congelação da castanha. Para além destas operações, não ocorre 

mais nenhuma transformação física da castanha, à qual, mais nenhum valor de laboração é 

atribuído”. Mais recentemente, e já sob a temática de gestão da cadeia de abastecimento 

sustentável, Couto (2018) lança a questão de “como alcançar uma Gestão da Cadeia de 

Abastecimento Sustentável no Negócio da Castanha Portuguesa?”. Com base também nos 

elementos da matriz SWOT, mas desta feita em estudo focado na região de Carrazedo de 

Montenegro, inserida na zona demarcada pela Castanha da Padrela DOP, o autor enumera um 

conjunto de estratégias a implementar para a gestão da cadeia de abastecimento sustentável do 

negócio da castanha portuguesa e sugere que esses esforços terão de advir de todos os 

intervenientes da cadeia. 

Regista-se grande consenso no diagnóstico e nas propostas estratégicas evidenciadas nas 

diversas matrizes SWOT formalizadas, mesmo que desenvolvidas em momentos distintos e 

por abordagens diferentes e autores. A título de exemplo, apresenta-se na figura 1, a matriz 

realizada pelo CNCFS (2018), onde se pode confirmar que o valor económico é de facto uma 

das principais forças e que existe potencial para uma maior internacionalização do produto e 

sua subsequente valorização (GPP, 2019). 
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Figura 1: Matriz SWOT da Castanha apresentada na Ficha de Produto do GPP 

Fonte: GPP (2019) 

Entre os estudos identificados na comunidade académica nacional, e que seja de 

conhecimento próprio, nenhum apresenta uma perspetiva e preocupação quantitativa em 

estudar o valor económico ao longo da cadeia. O presente estudo, será deste modo, um 

contributo relevante para o enriquecimento da investigação nesta área e para o 

desenvolvimento da fileira da castanha portuguesa. 

O potencial de industrialização da castanha é também tema merecedor da atenção da 

investigação ao nível da Europa e no mundo. A castanha é descrita como uma oportunidade 

hortícola extraordinária e fonte de valor de fruto de alta qualidade, alimento premiado pela 

procura crescente de produtos de natureza “bio” e “amigos do ambiente” no trabalho 

apresentado por Bounousa (2014), no II Congresso Europeu da Castanha. O autor refere que o 

futuro da indústria da castanha envolve o desenvolvimento de um sistema de produção 

integrado baseado em sustentação científica, enfatizando que, para competir no mundo 

globalizado, necessitam ser reforçadas as atividades de investigação e desenvolvimento. 

Salienta ainda que para atender ao potencial máximo da indústria da castanha é indispensável 

enaltecer a competitividade e rendibilidade, implementar melhores circuitos de distribuição e 

controlo da qualidade. É sugerido que devem ser feitos esforços em comunicar com 

consumidores e influenciar políticos (e outros atores) sobre o valor da castanha enquanto 

alimento, madeira e outros sub-produtos. O autor chama a atenção que muito do 

conhecimento produzido sobre o setor da castanha não é totalmente aproveitado, devendo 

haver também esforço no sentido de transferir os resultados de investigação através de um 
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serviço de extensão adequado, com recurso à internet e outros meios modernos de 

comunicação para disseminar os resultados básicos e aplicados de investigação e de promover 

a cooperação. O autor refere que as perspetivas deste recurso natural de valor incalculável são 

grandes, mas que o futuro só será próspero se todos os países conseguirem beneficiar da 

mesma forma das oportunidades oferecidas pela tecnologia e ciência. 

A Itália, um dos maiores produtores da Europa, comunga de muitos dos desafios que a 

produção da castanha em Portugal atualmente enfrenta. Naquele país também se tem 

assistido, nos últimos anos, a uma diminuição da produção motivada por doenças como a 

tinta, o cancro e a vespa da galha do castanheiro, e à progressiva diminuição da população de 

áreas montanhosas. Registam-se, em Itália, 17 produtos derivados da castanha com 

denominação DOP ou Indicação Geográfica Protegida (IGP) para além dos 101 produtos 

tradicionais, perfazendo um total de 118 produtos de qualidade (Focacci, De Meo & Paletto, 

2018). Deste modo, não se estranha a quantidade de estudos com origem em Itália, reforçando 

a pertinência e importância da investigação sobre a castanha a nível europeu e mesmo 

internacional. 

Com o objetivo de investigar porquê e como se mantém vivo o mercado da Castanha em 

South Tyrol, na Itália, e demonstrar se tal pode ser considerado um mercado “niche”, 

Fedrigotti & Fischer (2015) propuseram um estudo para analisar a cadeia de abastecimento 

local da castanha através de questionário detalhado a diversos atores ao longo de toda a fileira 

produtiva. Adotando também a técnica SWOT, este estudo trouxe à luz diferentes 

características encontradas nas quatro regiões sob análise, evidenciando que novas estratégias 

regionais de desenvolvimento terão que ter em consideração disparidades geográficas quando 

tentam inovar uma atividade agrícola tradicional. 

Focacci et al. (2018) realizaram um estudo mais recente na região de Tuscany, onde se 

localiza a área geográfica de Marrone del Mugello IGP, com o objetivo de analisar o papel da 

rede social para enaltecer a disseminação de novas ideias e inovações com vista ao 

desenvolvimento da cadeia de valor da castanha. Foi comparada a rede dos membros do 

Consórcio da Marrone del Mugello IGP com a rede dos não membros e os resultados 

demonstraram que uma rede bem estruturada permite uma melhor disseminação de 

informação e conhecimento entre agricultores e maior diversificação de mercados de venda 
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do produto. É destacado nesta investigação que foi adotada a ferramenta participatory value 

chain analysis (PVCA), traduzido, análise da cadeia de valor participativa, para o 

fortalecimento da cadeia de valor local da castanha. Esta abordagem é apresentada como um 

método de apreciação que permite aos stakeholders se envolverem na recolha e análise da 

informação. Os autores destacam que o PVCA promove responsabilidade porque os 

stakeholders analisam o funcionamento de cadeias e identificam as intervenções úteis na 

melhoria do seu desenvolvimento. 

Esta abordagem participativa é de novo apresentada num artigo de Paletto, Focacci e De Meo 

(2018) onde é referenciada nos destaques da investigação, sugerindo tratar-se de um 

instrumento fundamental para definir uma estratégia comum para fortalecer a cadeia de 

abastecimento da castanha ao nível local. Com base nos mesmos dados recolhidos no trabalho 

anterior, o objetivo do estudo é de identificar a estratégia prioritária para desenvolver a cadeia 

de abastecimento da castanha. Os resultados indicam ser necessário fortalecer uma estratégia 

diversificada para estimular a produção da castanha e em simultâneo realçar o marketing do 

produto de forma a ressuscitar a cultivar da castanha na região de Tuscany. 

Esta pequena seleção de estudos, aqui apresentada a título de exemplo da investigação além-

fronteiras sobre a produção da castanha, demonstra que a preocupação com o 

desenvolvimento desta fileira é tema merecedor da atenção da comunidade científica 

internacional na área da gestão e indica o caminho bem-sucedido da abordagem participativa 

na investigação académica, capaz de resultar em orientações concretas para promover o 

desenvolvimento deste agronegócio. 

Maior competitividade, competição global crescente, capacidade de seguir tendências de 

mercado, poder para negociar a influência em alguns segmentos da cadeia de produtos 

alimentares são alguns dos desafios que agricultores e empresas em agronegócios enfrentam 

nesta era de globalização. Estas dinâmicas requerem inovação e eficiência e reclamam 

capacidade de coordenação e cooperação entre os atores nas cadeias. A globalização da 

economia trouxe a promessa de potencialmente aumentar o ritmo de crescimento económico e 

industrial, sendo esta crescente integração na economia global vista como uma oportunidade 

de colher maiores rendimentos e aumentar a disponibilidade de produtos finais de melhor 

qualidade e cada vez mais diferenciados. No entanto, a globalização também promoveu as 
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desigualdades dentro e entre países e uma incidência crescente nos níveis absolutos de 

pobreza, sobretudo em países menos desenvolvidos. Nas últimas décadas, a globalização fez 

emergir um padrão de distribuição simultaneamente heterogéneo e complexo. Não há como 

contestar que tem aspetos positivos e negativos, vivenciados a diferentes níveis e dimensões: 

individual, familiar, empresarial, municipal, regional, setorial e nacional. Neste contexto, a 

análise da cadeia de valor torna-se relevante uma vez que se centra na dinâmica das 

interligações dentro do setor produtivo, especialmente na forma como as empresas e países 

estão integrados, permitindo ir mais longe do que pelas formas tradicionais de análise 

económica e social (Kaplinsky & Morris, 2001). 

Num estádio de desenvolvimento mais moderno da teoria da cadeia de valor em que se 

encontra a agenda da investigação académica internacional na área da gestão empresarial, da 

sociologia e dos estudos do desenvolvimento, a pesquisa de Kaplinsky e Morris (2001) é 

repetidamente referenciada. O seu trabalho é materializado num livro intitulado “A Handbook 

for Value Chain Research” e exemplifica a importância e o terreno abrangente que a 

investigação da cadeia de valor alcançou. A crescente importância do desenvolvimento da 

cadeia de valor em programas de desenvolvimento motivou uma panóplia de guias e 

ferramentas de diagnóstico, que fornecem aos profissionais e investigadores uma estrutura 

para interagirem com os atores, para identificar oportunidades de mercado, condições de 

acesso mercado aos mesmos e a capacidade dos pequenos produtores e outros atores de 

interagirem na cadeia (Orr, Donovan & Stoian, 2018; Donovan, Franzel, Cunha, Gyau & 

Mithofer, 2015). Milhares de projetos de desenvolvimento da cadeia de valor de produtos já 

foram realizados, mas apenas nos últimos anos tem havido uma preocupação em rever e 

sintetizar os resultados, registando-se diversas revisões em subtemas da teoria da cadeia de 

valor. Destaca-se uma revisão sobre as metodologias para analisar cadeias de valor de 

agronegócios realizada recentemente por Mac Clay e Feeney (2019) onde identificam um 

conjunto de linhas gerais comuns a diferentes artigos para ajudar a determinar abordagens ou 

perspetivas que podem ser consideradas para se analisar a cadeia de valor de agronegócios. 

Também se enfatiza a pertinência do tema para estimular o crescimento económico e 

combater a pobreza rural numa revisão sobre guias para o desenvolvimento de cadeias de 

valor com o intuito de sintetizar desde os objetivos e definições à monitorização do impacto 

(Donovan et al., 2015). 
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1.2. Objetivos e Questões de Investigação 

Este estudo contém dois objetivos principais. O primeiro objetivo é avaliar a cadeia de valor 

da castanha no concelho de Trancoso medindo o valor criado pelas atividades localmente 

presentes. Desta forma, o estudo propõe determinar os custos e proveitos das atividades locais 

da cadeia de valor da castanha permitindo assim determinar as respetivas margens. 

Naturalmente, está implícito um estudo do enquadramento setorial deste agronegócio cuja 

análise subjacente contribuirá para o estudo dos impactos socioeconómicos da produção da 

castanha no concelho, objetivo definido no âmbito do protocolo TranCastNut. 

O segundo objetivo visa identificar os desafios e oportunidades na cadeia de valor da 

castanha, através de uma abordagem participativa, com o propósito de definir intervenções 

que contribuam para o desenvolvimento da cadeia de valor neste concelho. 

Numa perspetiva quantitativa, as questões principais que norteiam esta investigação adotam 

uma abordagem de avaliação do valor, segundo a designação da classificação apresentada por 

Mac Clay e Feeney (2019) na revisão da literatura sobre a análise da cadeia de valor no setor 

do agronegócio. O estudo apresentará um foco especial na medição do valor criado, 

traduzindo-se nas questões: quanto é o valor criado? Quais os atores locais que criam esse 

valor? E como é distribuído o valor criado pelos atores e atividades? 

Paralelamente, numa perspetiva qualitativa, este estudo apoiar-se-á na investigação de análise 

da cadeia de valor realizada por uma abordagem designada de desenvolvimento, segundo 

classificação dos mesmos autores anteriormente referidos, a qual se centra na melhoria da 

conjetura empresarial de cadeias de valor em países de baixo rendimento, habilitando atores 

locais para competir em mercados internacionais. Esta abordagem tem o objetivo de envolver 

os atores locais na cadeia para gerar um propósito comum e implementar ferramentas que 

permitam à rede de atores promover o seu desenvolvimento, em particular nas componentes 

da cadeia que assumem maior importância localmente. Procurar-se-á responder às questões: 

quais os objetivos prioritários para o desenvolvimento da cadeia; e quais as medidas 

prioritárias para o seu desenvolvimento local? 

 

1.3. Enquadramento do Problema 

Esta dissertação no âmbito do Mestrado em Gestão tem aspiração de vir a contribuir para o 

desenvolvimento da cadeia de valor da castanha portuguesa. De forma particular e 

enquadrado no âmbito do protocolo TranCastNut - Contributo para o desenvolvimento da 
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fileira do castanheiro e da castanha no concelho de Trancoso, projeto de investigação e 

desenvolvimento da UTAD em parceria com o Município de Trancoso, este estudo pretende 

ajudar ao desenvolvimento da cadeia de valor da castanha em Trancoso. De forma singular, 

tem também como missão dar resposta a preocupações formalizadas no âmbito do protocolo, 

nomeadamente de estudar o impacto atual económico e social da cultura no concelho. 

O protocolo estabelecido entre o município de Trancoso e a UTAD assenta no pressuposto 

que a cultura do castanheiro, aliando a sua tradição, representatividade e rentabilidade, é um 

fator que pode promover a fixação de pessoas num território de baixa densidade populacional, 

se devidamente reenquadrada nos seus aspetos produtivos e de agro-transformação dentro das 

exigências atuais. Este projeto de cooperação tem como desafio criar condições técnicas 

ajustadas às condições sociais e edafoclimáticas do território e promover a sua transferência 

para os produtores, de forma a que a cultura melhore o seu desempenho socioeconómico. A 

investigação desenvolvida no contexto do protocolo permitiu conhecer com bastante 

profundidade o estado de desenvolvimento do setor no concelho ao nível técnico, tendo sido 

identificados alguns fatores suscetíveis de se constituírem como fatores limitantes a um maior 

desenvolvimento da fileira. Foi também percecionada a necessidade de desenvolver formas 

que pudessem promover uma maior agro-transformação da castanha no concelho, ainda que 

de cariz familiar, potenciando a criação de mais-valias. 

No enquadramento do protocolo, destaca-se que o setor da castanha fomenta uma dinâmica 

importante em territórios específicos de montanha e de baixa densidade populacional. No 

entanto, a antiguidade e a diversidade do setor da castanha determinam a sua complexidade a 

diversos níveis, desde a investigação à tecnologia visando acrescentar valor. Sendo um setor 

fortemente virado para a exportação, a forte concorrência internacional e as crescentes 

exigências ao nível comercial e de segurança alimentar exigem a adoção de estratégias que 

reforcem a cultura do castanheiro e consolidem a competitividade e sustentabilidade da fileira, 

envolvendo os diversos atores do sector. 

A investigação desenvolvida nesta dissertação partilhou do objetivo do Protocolo 

TranCastNut de contribuir para o desenvolvimento de atividades destinadas a incorporar 

conhecimento e inovação na fileira, de modo a acrescentar valor e tornar o setor mais 

competitivo e mais sustentável. No seguimento da manifesta importância de fortalecer e 
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acrescentar valor à fileira este estudo foca-se na investigação académica em torno da temática 

de cadeia de valor.  

Por um lado, a análise de cadeia de valor, numa perspetiva quantitativa e sob uma abordagem 

de avaliação, segundo a classificação de metodologias numa recente revisão sistemática dos 

autores Mac Clay e Feeney (2019), engloba a aplicação de ferramentas e técnicas para medir 

o valor criado pelas atividades da cadeia, alinhado, portanto, com o objetivo pretendido de 

avaliar o impacto socioeconómico da produção da castanha no concelho de Trancoso. Por 

outro lado, a teoria da cadeia de valor, quando utilizada com o objetivo de criar vantagem 

competitiva, utiliza ferramentas como value chain analysis (VCA) para mapear interações de 

forma a identificar oportunidades para o seu desenvolvimento (Hainzer, Best & Brown, 

2019). Por sua vez, o desenvolvimento de cadeia de valor tem o potencial de proporcionar 

resultados económico-sociais, como: estimular o crescimento económico, melhorar a 

competitividade da indústria e reduzir a pobreza rural, entre outros, sendo cada vez mais, 

parte integrante das estratégias de desenvolvimento rural adotadas por parte de governos, 

financiadores (donors) e organizações não governamentais (Herman & Thai, 2021; Hainzer et 

al., 2019; Devaux, Torero, Donovan & Horton, 2018; Orr et al., 2018; Ricketts, Turvey & 

Gomez, 2014). Desta forma, o tema escolhido apresenta-se pertinente para poder contribuir 

para o desenvolvimento da fileira da castanha e para a promoção do desenvolvimento 

económico e social no concelho de Trancoso. 

O estudo centrar-se-á nas atividades da cadeia de valor da castanha presentes no município de 

Trancoso, com o objetivo de determinar o valor económico por elas criado, e assim estudar o 

impacto socioeconómico que a produção da castanha tem neste concelho. Assumirá um 

enfoque especial nos atores locais destas atividades, procurando a partilha de informação e 

participação colaborativa nas atividades a definir com o objetivo de identificar desafios e 

oportunidades conducentes à formalização de intervenções para o desenvolvimento da cadeia 

de valor da castanha em Trancoso. 
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1.4. Estrutura do Trabalho  

A dissertação conta com quatro partes principais. A primeira parte tem o propósito de 

introduzir e justificar o problema em questão, bem como apresentar o âmbito, os objetivos e 

as questões da investigação. Na segunda parte, dedicada à Revisão da Literatura, reflete-se 

sobre os principais conceitos e contributos da Teoria da Cadeia de Valor e diferentes 

metodologias em torno da Análise da Cadeia de Valor. A terceira parte expõe o 

Enquadramento Setorial da Castanha no mundo e no Município de Trancoso através da 

análise estatística sobre o setor da castanha, com informação atualizada com a mais recente 

publicação do Recenseamento Agrícola (RA) do ano 2019. Na quarta e última parte, 

apresenta-se o estudo de caso realizado, evidenciando a metodologia seguida. Nesta secção, 

analisam-se ainda os resultados obtidos e discutem-se as principais conclusões e propostas de 

desenvolvimento, tendo por referência os objetivos definidos, os resultados do processo de 

investigação desenvolvido e a literatura referenciada. 
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2. Revisão da Literatura 

2.1. Teoria de Cadeia de Valor 

2.1.1. Conceitos e definições 

O conceito de cadeia de valor evoluiu no tempo tendo sido enriquecido sob as diferentes 

perspetivas e diferentes disciplinas que se debruçaram sobre o tema (Mac Clay & Feeney, 

2019). Mac Clay e Feeney (2019) recorrem a Gereffi et al. (2001) para considerarem que o 

conceito regista uma proliferação de definições que dependem tanto do assunto de 

investigação como do contexto do investigador. Os conceitos têm sido debatidos nas áreas da 

gestão empresarial, sociologia e estudo do desenvolvimento, não havendo ainda consenso nas 

suas definições. São vários os termos encontrados para descrever atores de mercado e os 

arranjos para a produção e marketing de produtos e serviços agrícolas: cadeia de valor, cadeia 

de abastecimento, sistema de mercado, cadeia de mercado e cadeia agroalimentar (Donovan et 

al., 2015). 

Por vezes, os conceitos de cadeia de valor e cadeia de abastecimento são mencionados de 

forma indiferenciada (Hainzer et al., 2019). Porém, enquanto o foco na cadeia de 

abastecimento será a redução de custos através da integração eficiente de processos de 

aprovisionamento e produção, por sua vez, na cadeia de valor, o foco reside na criação de 

valor acrescentado através de um conjunto de atividades interrelacionadas (Tarver, 2018 

citado por Hainzer et al., 2019). 

Ao conceito de cadeia de valor é frequentemente referenciado o trabalho de Kaplinsky e 

Morris (2001). Numa perspetiva simples, estes autores definem que “a cadeia de valor 

descreve o conjunto completo de atividades requeridas para trazer um produto ou serviço 

desde a conceção, através das várias fases de produção (envolvendo a combinação da 

transformação física e o input de vários serviços do produtor), fornecimento aos 

consumidores finais e o descarte final após utilização” (Kaplinsky & Morris, 2001: 4). De 

uma forma geral, os autores apresentam a cadeia de valor conforme representado na figura 2 e 

referem que, por exemplo, a produção é só um dos vários elos de valor acrescentado da 

cadeia, destacando que cada elo engloba um conjunto de atividades. Sugerem que, embora 
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muitas vezes seja retratada como uma cadeia vertical, as interligações dos elos têm 

frequentemente uma natureza de dois sentidos. 

 

Figura 2: Os Quatro Elos numa Cadeia de Valor Simples 

Fonte: Kaplinsky e Morris (2001). 

Embora com origem nas definições apresentados por Kaplinsky e Morris (2001), o conceito 

de cadeia de valor também é apresentado em termos dos seus dois componentes: cadeia e 

valor (Ricketts, Turvey, & Gomez, 2014). A componente cadeia refere-se à cadeia de 

abastecimento, indicando os elos das diferentes fases conforme o produto se direciona até 

entrega final aos consumidores. A componente valor refere-se ao processo de acrescentar 

valor, que ocorre na medida em que os atores da cadeia contribuem para este processo, 

elevando e aprontando o produto para o uso e consequente rejeição pelo consumidor final. 

Numa abordagem ao conceito de valor para a definição de políticas, Bellú (2013) considera 

que tanto pode ser visto como um conjunto de atividades económicas interdependentes como 

um grupo de agentes económicos verticalmente ligados. Refere que, dependendo do âmbito 

do estudo, o foco da análise tanto pode recair sobre as atividades como sobre os agentes. O 

autor propõe que a conceção de cadeia de valor seja feita pela interação de um conjunto de 

atividades que, necessariamente, têm de ser realizadas e um grupo de atores que as realizam 

em diferentes etapas. 
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Webber e Lancaste (2010) focam-se nas ligações da cadeia de valor, incluindo os elos 

verticais, bem como os vínculos horizontais a outras cadeias de valor que providenciam 

produtos e serviços intermédios. Gereffi et al. (2001) focalizam-se na cadeia ou na rede 

organizacional, em vez de na empresa, e introduzem questões como poder, governação e 

dinâmicas de cadeias. 

Num trabalho de revisão, Donovan et al. (2015) classificam as definições de cadeia de valor 

em termos de um conjunto de atividades ou de um conjunto de atores ou de uma rede 

estratégica. Na base da definição desta última está que as cadeias de valor simplesmente não 

existem num determinado espaço, mas são construídas para melhor responder às exigências 

do consumidor. 

O conceito genérico de cadeia de valor é associado a várias linhas gerais desde os inputs, 

outputs e atividades que geram transformação, passando pelos agentes que realizam 

determinadas atividades e que têm vínculos verticais e horizontais. Também se refere às 

atividades de valor acrescentado e à alocação de valor, ao produto final ou conjunto de 

produtos finais, aos consumidores no final da cadeia e aos problemas e oportunidades 

partilhados por todos os atores; bem como as relações de poder e mecanismos de governação 

(Mac Clay & Feeney, 2019). 

2.1.2. Enquadramento Histórico e Principais Contribuições Teóricas 

Uma abordagem clássica ao conceito de cadeia de valor é certamente a noção de Filière 

(fileira), desenvolvida nos anos sessenta em França e, utilizada para descrever as cadeias de 

produtos agrícolas através da análise de inputs e outputs e medir quantitativamente os custos, 

preços e valor acrescentado (Mac Clay & Feeney, 2019; Bellú, 2013; Bertazzoli, Ghelfi, 

Rivaroli & Samoggia, 2010; Kaplinsky & Morris, 2001). Numa fase inicial, a análise de 

fileira destacava os efeitos económicos multiplicadores nas relações de inputs-output entre 

empresas e focava-se nos ganhos de eficiência em resultado de economias de escala, custos de 

transação e transporte. Investigação realizada mais tarde, numa versão mais moderna da 

análise de fileira, introduz uma dimensão adicional político-económica uma vez que 

começaram a incluir o papel contributivo das instituições políticas através da quantificação 

das relações tecnológicas, trazendo a análise mais próxima da forma analítica da análise 

contemporânea da análise de cadeia de valor. No entanto, era apresentada como perspetiva 
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estrutural sobre as cadeias de valor, sendo maioritariamente descritiva, e tendo caracter 

estático, evidenciado quantidades num momento do tempo sem indicar como as relações 

modificam e fazem evoluir a entrada e saída de atores ou na variação dos fluxos de produto ou 

conhecimento (Mac Clay & Feeney, 2019; Kaplinsky & Morris, 2001). 

No seio da área da gestão estratégica, nos anos oitenta, surgem ideias sobre o conceito de 

cadeia de valor quando investigadores começaram a explorar esta noção dentro dos limites de 

uma empresa. O trabalho seminal foi o de Michael Porter, que analisava a ideia de cadeia de 

valor relacionada com o ganho de vantagem competitiva pelas empresas (Mac Clay & 

Feeney, 2019; Bertazzoli et al., 2010; Kaplinsky & Morris, 2001). Porter (1985) identificava 

um conjunto de atividades primárias (logística de entrada, operações, logística de saída, 

marketing e vendas e serviços) e um conjunto de atividades de apoio (infraestrutura da 

empresa, gestão de recursos humanos, desenvolvimento tecnológico e aprovisionamento) 

conforme ilustrado na figura 3. 

 

Figura 3: Cadeia de Valor de Michael Porter  

Fonte: Adaptado de Porter (1985). 

O valor total seria o montante que os consumidores estariam dispostos a pagar pelo que é 

oferecido pela empresa, que consiste nas diferentes atividades que a empresa realiza (física e 

tecnologicamente), e uma margem. A limitação da abordagem de cadeia de valor de Porter 

deve-se precisamente ao facto da análise se restringir ao nível da empresa, ignorando as 

atividades a montante ou a jusante da mesma. Ainda na área da gestão estratégica, também 

surge a ideia de cadeia de abastecimento, que muito embora seja utilizada para descrever os 
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processos logísticos e operacionais em levar um produto da sua origem ao consumidor, o foco 

é de facto otimizar o processo e não a criação de valor (Mac Clay & Feeney, 2019). 

Um conceito fundamental desenvolvido nos anos noventa é o de “global commodity chain” 

(GCC), o qual segundo Gereffi (1994), está enraizado em sistemas produtivos que elevam 

padrões particulares de comércio coordenado, onde grandes empresas participam em vários 

países não de forma isolada ou segmentada, mas como parte da sua estratégia global de 

produção e de distribuição. No quadro conceptual de Gereffi (1994), o GCC apresenta três 

dimensões: uma estrutura de input-output; territorialidade e estrutura de governação, sendo 

esta última de dois tipos: cadeias de produtos voltadas para o produtor e para o comprador. 

Esta noção de cadeias globais de produto assentou os fundamentos para a noção de Cadeias 

de Valor Globais (GVC) que realça o papel de governação nas relações internacionais de 

produção. O elemento chave nesta noção de GVC é o papel de atores principais ou empresas 

líderes, na coordenação e delineação de mecanismos institucionais de relações interempresas. 

Tinha como objetivo contribuir na definição de políticas eficazes para a melhoria da indústria, 

no desenvolvimento da economia, criação de emprego e alívio na pobreza (Gereffi, 

Humphrey & Sturgeon, 2005). 

Por outro lado, encontra-se na literatura o conceito de Cadeia de Valor Local (LVC -Local 

Value Chain), tal como referido por Hainzer (2019) no contexto do desenvolvimento agrícola 

internacional. O autor sugere que, embora se registe uma vasta literatura de síntese dos 

resultados das intervenções globais, os projetos que têm como foco a cadeia de valor nacional 

ou até mesmo subnacional não têm tido muito interesse. Humphrey e Navas-Aleman (2010), 

esclarecem que as intervenções de LVC são focadas em cadeias caracterizadas por uma 

ausência de interligações globais, dominadas por uma série de atores de cadeias menores e 

têm como objetivo cadeias nacionais ou subnacionais. Se por um lado o desenvolvimento de 

LVCs não impedem, e frequentemente inspiram oportunidades de exportação, o foco da 

intervenção continua na melhoria da capacidade dos produtores, aumentando o fluxo de 

conhecimento e recursos e o desenvolvimento de oportunidades de mercado. 

Hainzer (2019) identifica uma nova caracterização de duas fases das intervenções LVC. A 

Fase 1 identifica oportunidades de intervenções que se caracterizam em três tipologias: 

intervenções em toda a cadeia, oportunidades de mercado e ambientes capacitantes, e que 
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surgem segundo uma classificação quanto à funcionalidade da cadeia de valor que vai desde 

subdesenvolvida a madura. A Fase 2 é a seleção e implementação de estratégias para alcançar 

as oportunidades identificadas da Fase 1, propondo ver a funcionalidade da cadeia de valor 

como a interação entre três domínios: capacidade, interligações (elos) e desenvolvimento de 

mercado, conforme ilustrado na figura 4.  

 

Figura 4: As duas fases numa intervenção LVC: oportunidades e estratégias 

Fonte: Hainzer (2019). 

Todavia, mesmo perante esta permanente evolução, a ideia base de um determinado número 

de atores a realizar atividades que acrescentam valor permanece no centro da definição de 

cadeia de valor (Mac Clay & Feeney, 2019). 

2.1.3. A Análise de Cadeia de Valor 

Segundo Kaplinsky e Morris (2001), a análise da cadeia de valor na era de globalização é 

importante porque, com a crescente divisão do trabalho e a dispersão global da produção de 

componentes, a competitividade sistémica tem-se tornado cada vez mais importante; a 

eficiência na produção é apenas uma condição necessária para penetrar com sucesso mercados 

globais; e a entrada nos mercados globais, o que permite um crescimento de rendimento 

sustentável. Ou seja, aproveitar o melhor da globalização, requer uma compreensão dos 

fatores dinâmicos dentro de toda a cadeia de valor. 

Conjuntura 
Capacitante 

Interligações (elos) 

Cadeia Global 

Capacidade e Interligações 
(elos) 

Oportunidades de 
Mercado 

Fase 1: Tipos de Oportunidade 

Fase 2: Domínio da Estratégia 

Fase 1 

Capacidade, Interligações (elos) 
e Desenvolvimento de Mercado 

Fase 2 
 

Cadeias menos desenvolvidas Cadeias mais desenvolvidas 
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Ao usar a teoria da cadeia de valor como forma de criar vantagem competitiva, profissionais e 

investigadores aplicam uma ferramenta de diagnóstico como a Análise de Cadeia de Valor 

(VCA - Value Chain Analysis) para mapear interações de forma a identificar oportunidades 

potenciais para uma intervenção (Hainzer, 2019). 

Na perspetiva de Porter (1985), o conceito de VCA sublinha como as empresas conseguem 

ganhar vantagem competitiva ao acrescentar valor nas atividades que realizam dentro das suas 

organizações, não sendo possível alcançá-la de forma isolada, mas sim dependente das 

atividades da cadeia completa e da capacidade de criar melhorias através da cadeia até ao 

consumidor final, atendendo às suas necessidades e desejos. 

2.1.3.1. Quadro conceptual de metodologias de Mac Clay & Feeney (2019) 

Uma revisão sistemática sobre as metodologias de análise de cadeia de valor no setor de 

agronegócios foi realizada por Mac Clay e Feeney (2019), com o objetivo de identificar as 

diferentes abordagens ou perspetivas que devem ser adotadas em estudos sobre a cadeia de 

valor. Foram identificadas seis abordagens diferentes, cada uma com um foco num aspeto 

distinto do conceito de cadeia de valor. 

Os autores começam por referir a abordagem estratégica, consistindo esta na abordagem da 

cadeia como uma unidade económica que implica a possibilidade de pensar em objetivos 

comuns e, consequentemente nos aspetos estratégicos em torno de onde deve estar o foco da 

cadeia, como melhor servir o consumidor final e melhorar a competitividade. Esta abordagem 

tem subjacente um esforço extra pelos atores das cadeias agroalimentares de trabalhar em 

conjunto com um quadro estratégico em mente. 

A abordagem da eficiência é identificada de seguida por Mac Clay e Feeney (2019) e tem 

maior enfoque nos aspetos técnicos, na tentativa de compreender como melhorar os processos 

dentro da cadeia de valor agroalimentar que apresenta um desafio particular neste aspeto 

tendo em conta os riscos que advêm dos processos biológicos, perecibilidade dos produtos e 

papel de buffer stocks (stocks de reserva). 

Como terceira abordagem é referida a sustentabilidade, também identificada em linha com o 

crescente interesse dos consumidores em querer conhecer os impactos dos produtos ao nível 

da sua saúde e do ambiente. O conceito de economia circular não deve ser descurado em 
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nenhuma das perspetivas de análise da cadeia de valor em agronegócios, devendo ser 

avaliados valores sociais e de ambiente com a mesma relevância que o valor económico. 

A abordagem de avaliação de valor surge em quarto lugar e pretende atender à necessidade 

inevitável de saber quanto valor é criado e como é distribuído pela cadeia, em particular, 

quanto valor é criado por cada ator e quanto recebe. As cadeias de valor apresentam estruturas 

diferentes nas explorações e mercados agrícolas, onde as atividades primárias mostram 

aspetos competitivos, enquanto a indústria e a distribuição tendem a mostrar graus de poder 

de mercado, o que conduz frequentemente a conflitos entre atores. Sendo possível determinar 

indicadores neste aspeto, ajuda em melhor compreender e confrontar esses conflitos. 

Em quinto lugar, destaca-se a abordagem de governança que deverá ter um papel central em 

determinar como as relações de poder ocorrem dentro das cadeias e quem define as regras do 

jogo.  

Finalmente, a abordagem de desenvolvimento tem como principal objetivo a proliferação de 

manuais e guias e visa providenciar ferramentas aos técnicos para trabalhar junto dos atores 

da cadeia de valor. Esta perspetiva de desenvolvimento é, de acordo com Mac Clay e Feeney 

(2019), interessante para a modernização das cadeias de valor dentro de mercados globais. 

Estas abordagens metodológicas de Mac Clay e Feeney (2019) permitem, assim, evidenciar 

ferramentas, abordagens e pontos de vista que funcionam como quadros concetuais para a 

análise das cadeias de valor do agronegócio, permitindo um melhor entendimento dos aspetos 

multidimensionais do conceito. Os autores sugerem que a análise futura deve ser orientada 

para desenvolver quadros concetuais de metodologias e indicadores objetivos para medir e 

comparar a competitividade e o desempenho nas cadeias de valor do agronegócio. 

2.1.3.2. VCA: Uma Abordagem Iterativa e Relacional de Howieson et al. 2016 

O trabalho de Howieson et al. (2016) sugere que a VCA oferece a oportunidade de sustentar a 

vantagem competitiva através duma abordagem relacional. Os autores destacam que o 

pensamento de cadeia de valor requer uma abordagem realçada pela colaboração, 

comunicação aberta e partilha de recursos, riscos e prémios. Baseado na evidência de 

investigação científica anterior, sugerem que a VCA é uma mudança de paradigma e difícil de 

implementar. Enfatizam que não será para todos, requerendo confiança e fortes relações para 
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ser bem-sucedida, devendo ser um processo à medida das necessidades de cada cadeia, e 

podendo ser considerada como criadora de relacionamentos e catalisadora de mudança. 

Howieson et al. (2016) destacam que são poucos os estudos que têm conseguido aplicar a 

VCA como ferramenta de diagnóstico de negócio, que de facto o é, até à implementação bem-

sucedida ao nível prático. 

A abordagem de Howieson et al. (2016) foi construída adotando as etapas utilizadas pelos 

investigadores, desde 2005, com o objetivo de melhorar a performance de cadeias de 

abastecimento. A abordagem anterior já pressupunha, portanto, um entendimento de fluxos de 

produtos, de informação e de gestão e controlo da cadeia de valor, sendo assim uma 

ferramenta de diagnóstico de apoio a decisões de gestão e resultando em recomendações para 

o melhoramento da cadeia. Esta abordagem de Howieson et al. (2016) foi adaptada para 

incluir um entendimento do mercado consumidor que mereceu pouca atenção em estudos 

iniciais, tendo também incluído as fases de implementação e de avaliação, em vez de 

simplesmente concluir com recomendações como em estudos anteriores. 

Desta forma, o trabalho de Howieson et al. (2016) definiu uma abordagem por etapas 

permitindo que o processo seja implementado ao longo da cadeia onde são identificadas seis 

etapas: envolver a cadeia, entender o mercado, mapear os fluxos, identificar desafios e 

oportunidades, implementar a estratégia escolhida e avaliar o processo. Este trabalho 

demonstra como a VCA pode ser aplicada como uma ferramenta estratégica para a mudança, 

contribuindo, assim, para o conhecimento da sua aplicação e da base teórica do processo. 

Importa referir que este artigo estava incluído entre os artigos considerados na revisão de Mac 

Clay e Feeney (2019) tendo sido classificado na categoria de abordagem estratégica da análise 

de cadeia de valor.  

 

2.2. Modelo de Análise – As Seis Etapas de VCA de Howieson et al. (2016) 

A abordagem de Howieson et al. (2016) inclui as seis etapas mencionadas anteriormente 

conforme ilustra a figura 5. 
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Figura 5: As Seis Etapas da Abordagem de VCA de Howieson  

Fonte: Howieson et al. (2016). 

 

Envolver a cadeia 

A primeira etapa “envolver a cadeia” é fundamental e determina a maneira como os membros 

da cadeia interagem em todo o processo VCA. Com base em estudos anteriores, os autores 

Howieson et al. (2016) destacam que o sucesso da VCA depende do comprometimento de 

todos os atores da cadeia com o processo, incluindo a alta administração. Muito embora os 

estudos refiram como exemplo a criação de uma organização recetiva (com a identificação de 

líderes da cadeia e um grupo de stakeholders comprometidos, por exemplo) os autores 

apontam haver uma falta de clareza de como o envolvimento é alcançado. Justificam que isso 

pode ser parcialmente atribuível ao facto da VCA ser usada como uma ferramenta de 

diagnóstico em vez de constituir-se como uma abordagem estratégica. 

Entender o mercado 

A importância do consumidor final é reconhecida no processo de VCA, sendo esta definida 

como uma etapa inicial. Consiste em compreender as necessidades dos consumidores que são 

consideradas como fatores centrais no processo da cadeia de valor. Para se criar valor dentro 

da cadeia, a indústria necessita de entender o que os consumidores valorizam nos produtos e 

serviços que se criam para modificar o negócio e atender a essas expectativas. 

Envolver a cadeia 

Entender o mercado 

Mapear os fluxos

Identificar desafios e oportunidades 

Implementar a estratégia escolhida

Avaliar o processo
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Mapear o estado corrente dos fluxos da cadeia 

Esta etapa é um componente fundamental da VCA, compreendendo três elementos que são o 

fluxo de produtos, informações e relacionamentos. O mapeamento permite identificar 

oportunidades e desafios dentro da cadeia. A informação para o processo de mapeamento é 

recolhida por meio de entrevistas com os atores da cadeia desde o ponto de colheita ao ponto 

de compra, em relação ao planeamento, previsões, encomenda, produção, distribuição, 

marketing e serviço de clientes. Estes dados informarão sobre os fluxos de produto e 

informação na cadeia, mas mais dados são necessários para informar sobre os fluxos de 

relacionamento e que incluem reuniões e workshops com as partes interessadas. 

Identificar desafios e oportunidades 

Identificar oportunidades de melhoria é uma etapa fundamental da VCA e que é desencadeada 

com a análise de fluxos de produtos, de informação e de relacionamentos que pode chamar a 

atenção para as oportunidades de melhoria em diferentes fases, cuja identificação pode ser um 

catalisador eficaz para a mudança. Howieson et al. (2016) apontam como importantes 

questões, as seguintes: (i) quão inclusivos, transparentes e responsivos são os fluxos de 

informação na cadeia; (ii) em que medida as decisões das partes interessadas (o que produzir, 

quando produzir, como produzir) são influenciadas pelo que os consumidores finais 

valorizam; (iii) há desperdício na produção atual e atividades de processamento; e (iv) quão 

bem funciona a cadeia em conjunto? As respostas a essas perguntas formam um plano para as 

mudanças na cadeia de valor. Além disso, as informações dos consumidores finais podem ser 

usadas para gerar novas oportunidades para a cadeia. 

Implementação 

Estando as oportunidades e desafios identificados, os atores da cadeia devem selecionar as 

áreas que gostariam de implementar para obter maior valor. Esta etapa de implementação das 

estratégias recomendadas não foi incluída anteriormente como parte do processo VCA. Para 

garantir o comprometimento da cadeia com o seu processo de melhoria, os membros da 

cadeia devem aceitar total responsabilidade pela sua implementação. Desta forma é crucial 

que a VCA seja usada como um processo em vez de uma ferramenta de diagnóstico. 
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Avaliação 

A etapa final na abordagem da VCA é uma avaliação da oportunidade implementada, bem 

como uma avaliação pelos membros da cadeia do desempenho geral da abordagem da cadeia 

de valor. Esta etapa foi incluída para fornecer feedback sobre o método para a melhoria 

contínua e também como medida do valor para os stakeholders em realizar tal processo. Um 

tema comum na literatura da VCA é a transferência da aprendizagem com os resultados e a 

absorção e compartilhamento da aprendizagem. A inclusão de uma etapa de avaliação permite 

a melhoria contínua da cadeia de valor. 
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2.3. Matriz Resumo da Literatura de referência 

Nesta secção, resumem-se, na tabela 1, os principais conceitos, contribuições e conclusões 

obtidas da principal literatura consultada sobre o tema da cadeia de valor. 

Tabela 1 Resumo dos principais Conceitos, Contribuições ou Conclusões sobre a cadeia de valor, obtidas da 
literatura 

Autor Conceitos, Contribuições ou Conclusões 

Porter (1985) Defende haver vantagem competitiva para a empresa em compreender a cadeia de valor - 

o conjunto de atividades primárias e de atividades de apoio - que criam o valor total que 

os consumidores estão dispostos a pagar pelo que é oferecido pela empresa. 

Gereffi (1994) Desenvolve o conceito de “global commodity chain” (GCC) enraizado em sistemas 

produtivos que elevam padrões particulares de comércio coordenado. Grandes empresas 

participam em vários países não de forma isolada ou segmentada, mas como parte da sua 

estratégia global de produção e de distribuição. 

Kaplinsky & 

Morris (2001) 

 

Define que “a cadeia de valor descreve o conjunto completo de atividades requeridas 

para trazer um produto ou serviço desde a conceção, através das várias fases de 

produção (envolvendo a combinação da transformação física e o input de vários 

serviços do produtor), fornecimento aos consumidores finais e o descarte final após 

utilização”. 

Gereffi et al. 

(2005) 

 

Desenvolve a teoria de Cadeias de Valor Globais (GVC) que realça o papel de 

governação nas relações internacionais de produção onde existe um papel de atores ou 

empresas líderes na coordenação e delineação de mecanismos institucionais de relações 

interempresas, com o objetivo de contribuir na definição de políticas eficazes na 

melhoria da indústria, no desenvolvimento da economia, criação de emprego e alívio na 

pobreza. 

Webber & 

Lancaste (2010,) 

Focam-se nas ligações da cadeia de valor, incluindo os elos verticais, bem como os 

vínculos horizontais a outras cadeias de valor que providenciam produtos e serviços 

intermédios. 
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Tabela 1 Resumo dos principais Conceitos, Contribuições ou Conclusões sobre a cadeia de valor, obtidas 

da literatura (continuação) 

Autor Conceitos, Contribuições ou Conclusões 

Humphrey & 

Navas-Aleman 

(2010) 

Focam as Intervenções de Cadeia de Valor Local (LVC) em cadeias caracterizadas por 

uma ausência de interligações globais. São dominadas por uma série de atores de cadeias 

menores e têm como objetivo cadeias nacionais ou subnacionais. 

Bellú (2013) 

 

Numa abordagem ao conceito para a definição de políticas, considera que a cadeia de 

valor tanto pode ser visto como um conjunto de atividades económicas interdependentes 

como um grupo de agentes económicos verticalmente ligados, propondo que a conceção 

de cadeia de valor é feita pela interação de um conjunto de atividades que 

necessariamente têm de ser realizadas e um grupo de atores que as realizam em 

diferentes etapas. 

Donovan et al. 

(2015) 

 

Num trabalho de revisão comparativa, classificam as definições de cadeia de valor em 

termos de um conjunto de atividades, ou de um conjunto de atores ou de uma rede 

estratégica, onde as cadeias de valor simplesmente não existem num determinado 

espaço, mas sim são construídas para melhor responder às exigências do consumidor. 

Howieson, 

Lawley, & 

Hastings (2016) 

 

Definem uma abordagem por etapas permitindo que o processo de Análise de Cadeia de 

Valor seja implementado ao longo da cadeia onde são identificadas seis etapas: envolver 

a cadeia, entender o mercado, mapear os fluxos, identificar desafios e oportunidades, 

implementar a estratégia escolhida e avaliar o processo. 

Hainzer (2019) 

 

Identifica, através de revisão sistemática, uma nova caracterização de duas fases das 

intervenções LVC: Fase 1 identifica oportunidades de intervenções que se caracterizam 

em 3 tipologias segundo uma classificação da cadeia de valor que vai desde 

subdesenvolvida a madura; a Fase 2 é a seleção e implementação de estratégias para 

alcançar as oportunidades identificadas da Fase 1, considerando a interação em três 

domínios: capacidade, elos e desenvolvimento de mercado 

Mac Clay & 

Feeney (2019) 

 

Identificam seis abordagens distintas a considerar na análise da cadeia de valor, através 

de revisão sistemática sobre as metodologias de análise da cadeia de valor no setor de 

agronegócios: estratégica; eficiência; sustentabilidade; avaliação de valor; governança; e 

desenvolvimento 

Fonte: Elaboração própria 
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3. Enquadramento Setorial da Castanha no Mundo e em Trancoso 

3.1. A Produção e Consumo de Castanha no Mundo 

A produção mundial da castanha ascendeu em 2019 as 2 407 mil toneladas, (FAOSTAT, 

2021). A China é o país líder na cultura deste fruto, com cerca de 1 849 mil toneladas o que 

representa 77% da produção mundial, distanciando-se de forma isolada dos restantes países 

produtores. Em regra, na última década, a China, sozinha, concentra mais de 70% da 

produção mundial. A mesma está concentrada no conjunto dos dez maiores países produtores 

que representam a quase totalidade de castanha, 99%. Esses dez maiores países produtores de 

castanha são os mesmos, nos últimos dez anos, não se registando novas entradas nem saídas, 

segundo os dados disponíveis na FAOSTAT (Tabela 2). 

Tabela 2: Produção Mundial de Castanha (valores em milhares de toneladas 

 
FAOSTAT, 2021  e MAPA, Anuario-de-Estadistica, 2021 

*Dada a inconsistência nos dados da FAOSTAT para Espanha nos últimos anos, foram considerados os dados do Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (MAPA, 2021) 

Portugal encontra-se entre os dez maiores países produtores, conforme se pode observar na 

tabela 2. Em 2019, ocupava o 7º lugar na classificação mundial, sendo o 3º maior produtor 

europeu nos últimos dois anos consecutivos. Foi ultrapassado pela Itália no último ano, país 

que recupera de um período de produção em decréscimo, e pela Grécia, no ano anterior, ano 

em que terá atingido um nível máximo de produção dos últimos cinco anos. A Espanha detém 

o título de líder europeu, com base nos dados oficiais espanhóis. No período em análise da 

tabela 2, Portugal destaca-se por uma variação da produção fortemente positiva, quase 

duplicando a produção de há cinco anos em 2019, enquanto são vários os países que 

10 Maiores Países Produtores de Castanha no Mundo  - Produção (milhares toneladas)

País/Ano 2009 % 2014 % 2018 % 2019 %
Var. Últ. 

Ano
Var. Últ. 

5anos
Var. Últ. 
10anos

China 1 550,0 71% 1 669,4 76% 1 822,2 77% 1 849,1 77% 1,5% 10,8% 19,3%
Espanha* 298,5 14% 161,4 7% 184,8 8% 188,9 8% 2,3% 17,1% -36,7%

Bolívia 55,0 3% 77,9 4% 84,3 4% 86,3 4% 2,4% 10,8% 56,9%
Turquia 61,7 3% 63,8 3% 63,6 3% 72,7 3% 14,3% 13,9% 17,8%

Coreia do Sul 75,9 3% 59,5 3% 55,5 2% 54,7 2% -1,4% -8,0% -27,9%
Itália 55,4 3% 50,7 2% 32,8 1% 40,0 2% 21,9% -21,1% -27,9%

Portugal 24,3 1% 18,5 1% 34,1 1% 35,8 1% 5,0% 94,1% 47,4%
Grécia 16,1 1% 28,1 1% 35,2 1% 29,0 1% -17,7% 3,1% 79,7%
Japão 21,7 1% 21,4 1% 16,5 1% 15,7 1% -4,8% -26,6% -27,6%

Coreia do Norte 10,6 0% 12,0 1% 12,7 1% 12,9 1% 1,4% 7,1% 21,9%
Total Mundo* 2 189,4 100% 2 184,0 100% 2 363,0 100% 2 407,3 100% 1,9% 10,2% 10,0%
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apresentam oscilações e variações negativas relevantes. Observa-se ainda que Portugal é o 

terceiro país com maior crescimento nos últimos dez anos, seguindo a tendência de fortes 

crescimentos da última década apresentados pela Grécia e Bolívia. 

Em 2019, ao nível da produtividade, a Turquia é o país que apresenta o melhor resultado 

seguido da líder, com uma produção média de cerca de 5 710 kg de castanhas por hectare. 

Importa referir, que este valor elevado se regista pontualmente em 2019, enquanto a média 

dos últimos dez anos é de apenas 1 578 kg por hectare. Portugal, ao contrário, apresenta-se 

mais abaixo na classificação das produtividades com cerca de 920 kg de castanhas por 

hectare, sendo só ultrapassado na cauda pelo Japão. Contudo, é evidente uma dispersão 

significativa deste indicador entre os maiores países produtores, conforme ilustrado na figura 

6.  

 

Figura 6: Área e produção dos maiores países produtores de castanha em 2019  

Fonte: FAOSTAT (2021) e MAPA (2021*). 

 

Destaca-se a produtividade da Espanha e da Turquia, e até mesma da Grécia, que registam 

valores mais próximos da produtividade alcançada pela China. No caso da Espanha, foi 

confirmado que os dados da produção incluem também as quantidades oriundas dos 
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castanheiros disseminados pelo território espanhol e que não são representados na área total, o 

que claramente induz uma produtividade incoerente. Por uma questão de comparabilidade do 

indicador, dada a proximidade do país vizinho, importa referir que a produtividade para a 

superfície de plantação (que não inclui a produção dos castanheiros disseminados) é de 2,5 

ton/ha de souto de sequeiro e 3 ton/ha para souto de regadio. 

Importa fazer-se aqui uma outra observação importante, que deve ser considerada ao analisar 

os dados estatísticos oficiais. Segundo a Análise Leadership BC (Fórum Florestal, 2016), a 

RefCast e os players do sector da fileira da castanha estimam que o mercado paralelo e o 

autoconsumo possam representar entre 30% e 50% da produção, o que baixa de forma 

significativa os valores da produtividade. Ainda que tivéssemos em conta essa estimativa e a 

correção do indicador, que poderia ascender, no limite, aos 1 380 kg por hectare, Portugal 

continuaria a representar uma das três piores produtividades dos dez maiores produtores do 

mundo. 

No âmbito do comércio internacional, também a China lidera as exportações a nível mundial 

e, embora também seja o terceiro maior importador, tem um saldo da balança comercial 

positivo (Figura 7 e 8). Itália é o maior importador mundial de castanha, apresentando um 

saldo negativo na sua balança comercial. Também os países França e Japão registam maior 

quantidade de castanha importada do que exportada. 

Portugal figura no topo dos maiores exportadores de castanha no mundo exportando acima de 

14 mil toneladas em 2019, o que lhe confere a terceira posição neste indicador. 
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Figura 7: Exportação de castanha (toneladas) dos maiores Países Exportadores de Castanha 

Fonte: FAOSTAT (2021). 

 

Ao nível da importação, quem lidera é a Itália. Destacando-se dos restantes países, apresenta 

um saldo da sua balança comercial negativo, onde as importações representam mais de que o 

dobro das exportações. Portugal tem um saldo de balança comercial positivo, e nem sequer 

marca presença com as suas importações na classificação apresentada na figura 8. 
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Figura 8: Importação de castanha (toneladas) dos maiores Países Exportadores de Castanha  

Fonte: FAOSTAT (2021). 

 

3.2. A Produção e Consumo de Castanha em Portugal 

Os resultados divulgados pelo INE (2021b), no mais recente Recenseamento Agrícola (RA, 

2019), apresentam uma diminuição das explorações recenseadas, cerca de 290 mil (-5% do 

que em 2009). Porém, indicam um aumento de 7% da superfície agrícola utilizada (SAU), 

passando a ocupar 3,9 milhões de hectares o que corresponde a 43% da superfície territorial. 

Na última década, a utilização das terras agrícolas alterou-se, registando-se um aumento 

relevante de 24% das áreas das culturas permanentes. A aposta na produção de frutos de casca 

rija contribuiu de forma significativa para esse aumento tendo quase duplicado a sua área 

(+96%). Para além do crescimento das áreas de amendoeiras (+97%) e de nogueiras (+127%), 

também a superfície de castanheiros regista um aumento importante de 52% (INE, 2021b). 

Segundo os dados do GPP (2021), nos últimos 20 anos, a área dos soutos portugueses tem 

registado um aumento anual estável até 2018, atingindo os 39 mil hectares, representando um 

crescimento acumulado em torno dos 31% (Figura 9). Em 2019, a superfície de souto regista 
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um aumento significativo de 33% face ao ano anterior, ultrapassando os 51 mil hectares. Já 

com uma variação mais modesta, em 2020, a área cultivada desta cultura situa-se nos 51 699 

hectares. A produção da castanha percorre um cenário menos estável. Em 2000, foi de cerca 

de 34 mil toneladas, após um período de várias oscilações fortes, chegando a atingir um 

mínimo de 21 800 toneladas em 2011 (-36%). Observa-se uma retoma a partir de 2014, 

voltando a atingir um nível acima das 30 mil toneladas a partir de 2015. Em 2019, a produção 

ascende a um máximo histórico de 43 841 toneladas, caindo ligeiramente no ano seguinte, em 

2020, para 42 183 toneladas.  

A produtividade dos soutos portugueses acompanha a par e passo a tendência variável da 

produção nas duas últimas décadas, sendo no ano de 2000 de 1 158 kg de castanhas por 

hectare e tendo atingindo um mínimo histórico de quase metade, 629 kg por hectare, em 2011. 

Já em 2019, e contrariando a tendência positiva da produção, a produtividade regista um 

decréscimo em relação ao ano anterior, fixando-se nos 843 kg por hectare. Em linha com o 

importante aumento da superfície de castanheiros, o decréscimo é, portanto, natural, uma vez 

que a produção de castanhas não se verifica nos primeiros anos de plantação dos castanheiros. 

Em 2020, a produtividade em Portugal sofre de novo uma diminuição, situando-se nos 816 kg 

de castanhas por hectare (GPP, 2021). 

 

Figura 9: Área, Produção e Produtividade da Castanha em Portugal (*dados preliminares) 

Fonte: GPP (2021). 
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Segundo Laranjo et al. (2018), a tendência negativa da produção deve-se sobretudo ao 

aparecimento de pragas e doenças, que indevidamente controladas reduzem o potencial 

produtivo dos soutos. Também refere que as alterações climáticas têm influência nesse aspeto, 

pois os verões revelam-se cada vez mais quentes e secos, reduzindo o vigor das árvores, o que 

conduz a uma maior suscetibilidade às doenças. Por outro lado, o aumento de área plantada é 

indicador do investimento na cultura, que surge sobretudo pelo preço atrativo que a castanha 

revela a nível nacional e internacional, conforme se verá mais à frente. 

De facto, a quantidade exportada da castanha nem sempre reflete as mesmas oscilações 

verificadas na produção, sendo certamente determinada mais pela procura e capacidade de 

escoamento. Por sua vez, o valor das exportações é mais propício a oscilações, fruto dos 

preços de mercado praticados, muitas vezes proporcionando um retorno económico 

compensador de quebras de produção (Figura 10). 

 

Figura 10: Quantidade e Valor das Exportações da Castanha em Portugal (*dados preliminares) 

Fonte: GPP (2021). 

 

Nos últimos dez anos, e conforme se constata na figura 10, as quantidades exportadas da 

castanha registam crescimentos a partir do ano de 2010 até 2016, atingindo um volume 

máximo de 20 768 toneladas. Nesse período, o valor das exportações atinge um máximo 

histórico, em 2014, de cerca de 57 milhões de euros, em resultado de um preço médio que se 
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situa nos 2,96 €/kg. Em 2017, regista-se um decréscimo da quantidade exportada de cerca de 

36% compensada, em parte, pela subida do preço médio nesse ano. O preço médio da 

castanha atinge um máximo histórico de cerca de 3 €/kg em 2018, caindo para os 2,5 €/kg no 

ano seguinte, um decréscimo significativo de 17%. Em 2020, o preço médio das exportações 

fixa-se nos 2,43 €/kg, registando esse mesmo ano um mínimo histórico da quantidade 

exportada da última década de cerca de 8 382 toneladas representando um valor de cerca de 

20,3 M€ (GPP, 2021). 

A importação da castanha regista maior oscilação no início da década, tendo estabilizado nos 

últimos anos. Em 2020, o país regista uma quantidade importada de cerca de 2 247 toneladas, 

representando um valor de 4,5 M€ (Figura 11). 

 

 

Figura 11: Quantidade e Valor das Importações da Castanha em Portugal (*dados preliminares) 

Fonte: GPP (2021). 
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Figura 12: Preço Médio por kg de Importação e Exportação da Castanha em Portugal (*dados preliminares) 

Fonte: GPP (2021). 

Em 2020, os principais destinos da castanha portuguesa foram países da Europa: cerca de 
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por quilograma entre 1,90 euros e 2,5 euros. De seguida, e já fora do continente europeu, 

Portugal exportou para o Brasil cerca de 737 toneladas. Os restantes países não são tão 

representativos, apesar de registarem preços de venda mais altos, à exceção da Áustria, com 

preços acima dos 3 euros e até 5,32 euros para os Estados Unidos (Figura 13).  
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Figura 13: Principais Destinos das Exportações da Castanha em Portugal no ano 2020  

Fonte: GPP (2021). 
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Itália (Figura 14). 
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Figura 14: Principais Origens das Importações da Castanha em Portugal no ano 2020  

Fonte: GPP (2021). 

 

Como se pode observar na figura 15, na última década, o crescimento da produção de 

castanha apresenta uma forte orientação exportadora e o saldo positivo da balança comercial é 

relevante, registando-se uma tendência crescente do consumo aparente. 

 

Figura 15: Produção, Importação, Exportação e Consumo Aparente da Castanha  

Fonte: GPP (2021). 
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3.2.1. As Principais Regiões de Produção de Castanha em Portugal 

A região de Trás-os-Montes (norte de Portugal) é a zona com maior área de produção de 

castanha, cerca de 88% (45 368 ha), seguida da Beira Interior (região centro), com cerca de 

11% (5 644 ha) conforme se observa na tabela 3 (INE, 2021a). 

Tabela 3: Evolução da Superfície, Produção e Produtividades da Cultura da Castanha em Portugal  

 

Fonte: INE (2021a). 

 

Segundo os dados do INE (2021c), em 2019, ao nível dos principais concelhos portugueses 

com mais área de souto, os primeiros lugares são ocupados por concelhos da zona norte de 

Portugal. Bragança (23%), Vinhais (16%) e Valpaços (14%) representam mais de metade da 

área nacional de souto, sendo os concelhos de Penedono (3,3%) e Trancoso (3,2%) os maiores 

concelhos da zona centro da área de souto nacional. O concelho de Trancoso é o concelho do 

centro com maior nº de explorações agrícolas, 947, enquanto o concelho vizinho tem apenas 

621 explorações (Tabela 4). 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2000 1990 1986

ha 51 699 51 694 38 874 36 759 35 718 35 595 35 352 35 168 34 814 34 648 34 616 29 544 15 185 14 570

Portugal ton 42 183 43 841 34 131 29 875 32 082 33 205 22 233 29 814 22 871 21 800 26 832 34 200 20 405 16 565

kg/ha 816 848 878 813 898 933 629 848 657 629 775 1 158 1 344 1 137

ha 45 348 45 342 34 504 32 388 31 439 31 346 31 103 30 920 30 586 30 416 30 386 25 315 12 562 12 147

%PT 87,7% 87,7% 88,8% 88,1% 88,0% 88,1% 88,0% 87,9% 87,9% 87,8% 87,8% 85,7% 82,7% 83,4%

Norte ton 33 423 35 018 29 908 25 652 27 438 28 421 19 375 25 867 19 134 18 082 22 917 29 675 17 326 13 724

%PT 79,2% 79,9% 87,6% 85,9% 85,5% 85,6% 87,1% 86,8% 83,7% 82,9% 85,4% 86,8% 84,9% 82,8%

kg/ha 737 772 867 792 873 907 623 837 626 595 754 1 172 1 379 1 130

ha 5 644 5 644 3 683 3 683 3 582 3 549 3 549 3 549 3 529 3 529 3 527 3 461 1 916 1 798

%PT 10,9% 10,9% 9,5% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,1% 10,1% 10,2% 10,2% 11,7% 12,6% 12,3%

Centro ton 7 327 7 358 2 756 2 722 2 819 2 405 1 993 2 873 2 943 2 756 2 872 3 706 2 603 2 290

%PT 17,4% 16,8% 8,1% 9,1% 8,8% 7,2% 9,0% 9,6% 12,9% 12,6% 10,7% 10,8% 12,8% 13,8%

kg/ha 1 298 1 304 748 739 787 678 561 809 834 781 814 1 071 1 358 1 273
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Tabela 4: Área, Dimensão Média e Percentagem de Ocupação de Souto nos Principais Concelhos em 2019 

 
Fonte: INE (2021c). 

 

Constatamos que a evolução crescente do número de explorações agrícolas dos concelhos 

mais representativos a nível nacional registou uma estagnação generalizada, entre o ano 1999 

e o ano 2009, retomando uma evolução crescente na última década, conforme se pode 

observar na figura 16. 

 

Figura 16: Evolução do Número de Explorações Agrícolas com castanheiros nos Principais Concelhos  

Fonte: INE (2021c). 
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A Denominação de Origem Protegida – DOP da castanha foi estabelecida em 4 áreas 

geográficas de referência: Castanha da Padrela DOP, Castanha da Terra Fria DOP, Castanha 

dos Soutos da Lapa DOP e Castanha de Marvão - Portalegre DOP. Todavia, verifica-se que a 

certificação da castanha por esta forma é pouco procurada, não atingindo sequer 1% da 

produção total nacional (GPP, 2021). 

 

3.3. A Produção de Castanha no Concelho de Trancoso 

O concelho de Trancoso integra a área geográfica de produção da Castanha dos Soutos da 

Lapa DOP, juntamente com outros concelhos demarcados: Aguiar da Beira, Armamar, 

Lamego, Moimenta da Beira, Penedono, S. João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço e 

Tarouca conforme ilustrado na figura 17.  

 

Figura 17: Área Geográfica da Castanha dos Soutos da Lapa DOP 

Fonte: DGADR (2016). 
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O concelho de Trancoso tem cerca de 26,5% da área de souto desta DOP. A variedade 

Martaínha é o ex-libris do concelho de Trancoso, sendo também, a par da variedade Longal, 

elemento identificador da Castanha dos Soutos da Lapa DOP. Conservar as variedades de 

castanhas mais adaptadas às regiões permitirá explorar o seu potencial produtivo máximo 

(Laranjo et al., 2018). 

Como vimos, anteriormente na tabela 4, segundo os dados do RA de 2019, a área de souto do 

concelho de Trancoso é de 1 641 ha, que corresponde a um aumento de 22% em relação ao 

registado no ano 2009. Já ao nível do número de explorações agrícolas, observa-se um 

crescimento ligeiramente superior, de 27%, registando-se 947 explorações agrícolas no 

concelho em 2019 (INE, 2021c). A área de souto representa 14,1% da superfície agrícola 

utilizada (SAU) no concelho de Trancoso, sendo que, esta representa 32,3% da superfície 

territorial do concelho. A área média de souto em Trancoso é de 1,7 ha, constatando-se que se 

apresenta inferior aos principais concelhos da produção da castanha (Tabela 4) (INE,2021c). 

A freguesia do concelho com maior área de souto é a União das freguesias de Torre do 

Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho com cerca de 23,8% da superfície do concelho, mas 

que corresponde apenas a 13,5% do número de explorações agrícolas, evidenciando uma área 

média da exploração de 3 ha. Nos últimos 10 anos, a freguesia apresenta um crescimento de 

30,5% da área de souto. Já a freguesia com maior número de explorações é de União das 

freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior com 29,4% do total, 

representando 18% da área de souto total, o que corresponde a uma área média de souto de 

apenas 1,5 ha. A variação da área de souto nos últimos 10 anos já se apresenta decrescente em 

7,2% (Tabela 5). 
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Tabela 5: As Freguesias do Concelho de Trancoso com Maior Área de Souto 

 

Fonte: INE (2021c). 

A freguesia de Guilheiro regista um crescimento de cerca de 47,5% de área na última década 

e apresenta a maior área média de souto de 3,3 ha. De seguida, a freguesia de Tamanhos 

apresenta um decréscimo de área de souto nos últimos 10 anos de 25,7%. Observa-se uma 

variação importante dos indicadores apresentados para as freguesias com maior área de souto 

no concelho, evidenciando a heterogeneidade relevante do estado atual dos soutos. Apresenta-

se na figura 18, a distribuição do número e superfície de explorações com castanheiros por 

freguesia, no ano 2019.  

FREGUESIA
Var. Superficie 

últ. 10 anos
Area Média (ha) 
por Exploração

União das freguesias de Torre do Terrenho, 
Sebadelhe da Serra e Terrenho 390,19 23,8% 30,5% 128 13,5% 3,05

União das freguesias de Trancoso (São Pedro 
e Santa Maria) e Souto Maior 296,21 18,0% -7,2% 193 20,4% 1,53

Guilheiro 223,99 13,6% 47,5% 67 7,1% 3,34

Tamanhos 154,8 9,4% -25,7% 57 6,0% 2,72

Moreira de Rei 143,86 8,8% 165,5% 110 11,6% 1,31

União das freguesias de Freches e Torres 86,31 5,3% 21,7% 59 6,2% 1,46

Castanheira 77,61 4,7% 94,9% 41 4,3% 1,89

Nº ExploraçõesSuperfície (ha)
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Figura 18: N.º e Superfície de Explorações com castanheiros nas Freguesias do Concelho de Trancoso no 
ano 2019  

Fonte: INE (2021c). 
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4. Metodologia da Investigação 

Para atender à complexidade e abrangência das questões de investigação propostas neste 

estudo é adotada uma metodologia mista, envolvendo a recolha e tratamento de informação 

tanto de dados quantitativos (estatísticos, numéricos e outros), como de dados qualitativos 

(entrevistas, observações), uma vez que é importante compreender a realidade subjetiva 

(individual), intersubjetiva (discurso, cultural) e objetiva (material e casual) subjacente 

(Antwi & Hamza, 2015). É adotado o método de estudo de caso tendo este como principal 

objetivo “alcançar uma compreensão profunda dos processos e outras variáveis concetuais, 

por exemplo perceções dos atores dos seus próprios processos de pensamento, intenções e 

influências contextuais” (Woodside, 2016: 1). Será, portanto, o método adequado uma vez 

que se pretende descrever, compreender, prever, e/ou controlar o indivíduo (Woodside, 2016). 

A metodologia adotada nesta dissertação engloba diversas etapas. Começa com uma 

abordagem teórica, com o intuito de capitalizar conhecimento que permita concretizar os 

objetivos estabelecidos, através de uma revisão exploratória da literatura sobre a cadeia de 

valor e sobre a produção da castanha (apresentado no capítulo 2). Prossegue com uma análise 

estatística e enquadramento setorial do agronegócio da castanha (apresentado no capítulo 3). 

Finalmente, procede-se à avaliação da cadeia de valor no concelho de Trancoso, cujo processo 

metodológico se descreve nos subpontos seguintes desta secção. 

Um estudo sobre a cadeia de valor necessita de limites claros devendo os investigadores, 

previamente a qualquer análise, delimitar claramente a extensão e abrangência da cadeia de 

valor. Definir os limites da cadeia através de produtos e fronteiras geográficas é essencial. 

Mapear a cadeia é uma das fases iniciais chave na análise de cadeia de valor e imprescindível 

para se entender o enquadramento (Mac Clay & Feeney, 2019). Neste sentido, define-se o 

âmbito deste estudo como sendo a Cadeia de Valor da Produção da Castanha em fresco no 

Concelho de Trancoso. 

Segundo Bellú (2013), a “Análise Económica” de uma cadeia de valor avalia em termos 

quantitativos a criação de “Valor Acrescentado” e a sua distribuição pelos diversos atores 

envolvidos. O Valor Acrescentado é uma medida da riqueza criada num sistema económico 

por um processo de produção, líquida dos recursos consumidos pelo próprio processo. Para 
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esta etapa, prevê-se a realização de inquéritos a uma amostra dos atores locais identificados, 

de forma a recolher os dados necessários para determinar as margens das atividades 

identificadas da cadeia de valor e avaliar a cadeia de valor local. 

 

4.1. A Realização de Inquéritos 

O inquérito por questionário realizado aos produtores teve dois objetivos principais: 1) 

identificar os custos e proveitos associados à produção da castanha, de forma a determinar as 

margens de rentabilidade da mesma; 2) aferir sobre a importância que os produtores atribuem 

a objetivos estratégicos e medidas de intervenção indicados, em estudos anteriores, para o 

desenvolvimento da fileira da castanha. 

A estrutura do questionário assenta em cinco secções: 1) caracterização geral do produtor e da 

atividade agrícola; 2) caracterização geral dos soutos e custos de investimento; 3) 

caracterização dos custos com a produção da castanha no ano 2020; 4) produção, venda e 

rendimentos de castanha do ano 2020; e 5) importância atribuída a objetivos e medidas de 

intervenção estratégicos sugeridos. O questionário aplicado é composto por 73 questões no 

total. 

Para a definição das questões relativamente à produção e investimento foi feito um 

levantamento dos custos de implantação e das práticas culturais do modelo de produção da 

castanha com base na informação apresentada pelo CNCFS (2018), Henriques e Borges 

(2017b) e Teixeira (2019). Para a definição dos objetivos e medidas de intervenção 

estratégicos foi feita uma seleção dos objetivos e medidas para o desenvolvimento da fileira 

da castanha comuns e mais referenciados em diversos estudos sobre a fileira da castanha, em 

particular das matrizes SWOT (Couto, 2018; Matos, 2003, GPP, 2019). 

Procedeu-se ao teste do questionário inquirindo alguns produtores de castanha de uma outra 

região, de modo a obter a sua validação final. Na definição da amostra foram selecionados 

produtores inscritos no projeto do Protocolo UTAD – Câmara Municipal de Trancoso. Dada a 

natureza sensível da informação económica a recolher foi decidido realizar os inquéritos 

preferencialmente de modo presencial. Assim, e numa primeira fase, o processo de inquirição 

decorreu de forma presencial, tendo os produtores sido contactados pelos técnicos da Câmara 

Municipal de Trancoso. Contudo, o prosseguimento do trabalho de campo foi dificultado pelo 
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contexto de pandemia, o que implicou que, numa segunda fase, se recorresse ao contacto 

telefónico. Foram realizados 18 inquéritos de forma presencial, em Trancoso, e 32 inquéritos 

por telefone. A amostra dos 50 produtores inquiridos corresponde a 13,6% do total de 

produtores inscritos no projeto do protocolo (367 produtores). As respetivas 50 explorações 

representam 5,3% das 947 explorações que produzem castanhas registadas no concelho em 

2019 (INE, 2021c). 

Importa referir que os inquéritos foram realizados sempre com o apelo à sinceridade nas 

respostas, reforçando-se a certeza de que a informação recolhida apenas servia para o 

propósito do estudo em causa. Também foi sempre informado o tempo médio da realização 

do inquérito (30 minutos), apelando à paciência na realização do mesmo em prol dos 

resultados que a investigação científica pudesse vir a evidenciar. De forma generalizada, os 

inquéritos foram mais demorados do que o previsto, muito devido ao facto da informação 

solicitada não ser registada de forma formal, recorrendo-se exclusivamente ao possível registo 

de memória do inquirido no momento da inquirição. 

Os dados recolhidos foram tratados em Excel para análise, validação e apuramento dos 

resultados, determinação das margens das operações identificadas e respetiva avaliação 

económica da Produção da Castanha de Trancoso. 

 

4.2. Critérios e Pressupostos de Cálculo dos Resultados Económicos 

Pretende-se determinar o resultado económico das atividades da cadeia de valor, que se 

designa de Margem Direta Ajustada de acordo com Costa (1989), obtida a partir da 

Margem Direta e à qual se soma as receitas decorrentes dos prémios e subsídios e outros e se 

deduzem o valor dos seguros, juros pagos e eventualmente outros encargos. A Margem Direta 

resulta da dedução à Margem Bruta do total dos encargos fixos específicos, correspondendo a 

Margem Bruta ao excedente que a atividade cria para a exploração depois de pagos os seus 

encargos diretos, isto é, obtém-se retirando ao total do Produto Bruto o total dos encargos 

variáveis.  

Na situação em que a exploração apenas se dedica à castanha, e não havendo juros pagos e 

auferidos, esta Margem Direta Ajustada corresponde ao Resultado Operacional considerado 

numa política contabilística (Ministério das Finanças, 2015), cujo valor resulta da diferença 
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entre proveitos e custos resultantes da atividade, sendo considerados a totalidade dos valores 

recebidos e só são registados os valores realmente gastos. Os proveitos, portanto, incluem as 

receitas com as vendas da atividade, bem como, inclui os subsídios e outros apoios recebidos 

referentes à mesma. Os custos incluem os custos variáveis das operações diretas de 

exploração da atividade, bem como, os custos fixos exclusivamente respeitantes à mesma que 

foram efetivamente desembolsados pelo produtor. 

Calculou-se ainda a Margem de Contribuição Unitária, que corresponde à diferença entre o 

valor de venda médio unitário e os custos variáveis médios por unidade vendida, (Silva, 

2017). O Ponto Crítico das Vendas, ou seja, o ponto de equilíbrio, foi também calculado, 

considerando para o efeito o quociente entre os custos fixos e a margem de contribuição 

unitária (Silva, 2017). 

Para o cálculo dos indicadores referidos, foram considerados um conjunto de pressupostos. 

Em particular na produção da castanha, e para a valorização dos subsídios e apoios aos 

agricultores, foi considerado o valor médio de 300 euros por hectare indicado pelo técnico 

agrícola da Câmara Municipal de Trancoso, para os Regimes de Apoio aos Pagamentos 

Diretos, o conjunto de ajudas habitualmente recebidas pelos agricultores. As medidas de 

apoio do PDR 2020 ao Modo de Produção Integrado e Biológica foram obtidos de acordo 

com os respetivos valores estipulados na Portaria n.º 25/2015 (Ministério da Agricultura e do 

Mar, 2015). 

Foram definidos alguns pressupostos na valorização dos custos. Para a valorização do 

trabalho na produção da castanha, foi considerado o valor médio por hora indicado pelos 

produtores inquiridos de cerca de 40 euros pela jornada do trabalhador agrícola, portanto, 5 

euros a hora de mão-de-obra (Hh) e 35 euros por hora de máquina (Hm). Foi considerado o 

valor de 1 euro para o preço do litro de gasóleo colorido e o consumo da hora do trator foi 

definido em 6 litros por hora, com base nos valores de referência indicados por Albino 

(2008). 

Para as amortizações dos custos de investimento na produção da castanha (custos de 

implantação, construções e equipamentos) foram usadas as taxas de depreciação e os valores 

residuais com base na informação das Tabelas de Vida Útil dos Capitais Empresa Agrícola. 
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Ainda ao nível da produção da castanha, decidiu-se elaborar uma Conta Cultura da 

Produção da Castanha do Concelho de Trancoso, com base nas Contas de Cultura das 

Atividades Vegetais: Modelo de Base Microeconómica do GPP (2001). Importa referir que 

aqui são considerados também os custos atribuídos que não exigem a contrapartida de 

qualquer pagamento, como é tipicamente o caso da remuneração imputada ao trabalho 

familiar ou à renda da terra das empresas por conta própria distinguindo-se dos anteriores que 

se consideraram como os custos reais. O valor do trabalho próprio e/ou familiar foi valorizado 

ao custo real do trabalho contratado. No caso das rendas, foi considerado o valor de referência 

da renda da conta cultura do GPP (2001) depois de atualizado para o ano de 2020. Por último, 

para valorizar os juros do capital circulante foi considerado a taxa de juro média de 1% para o 

ano de 2020 (Banco de Portugal, 2021). 
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5. Resultados 

5.1. Mapeamento da Cadeia de Valor da Castanha Local 

Com base na revisão de literatura (Couto, 2018; Fórum Florestal, 2016; Henriques & Borges, 

2017a; Matos, 2003) a cadeia de valor da castanha começa no produtor e pode incluir vários 

intervenientes a jusante, tais como ajuntadores, grossistas e indústrias, bem como retalhistas 

diversos antes de chegar ao consumidor final (Figura 19). A cadeia é caracterizada por muitos 

produtores, geralmente dispersos e com pequenas produções. Estes normalmente vendem a 

sua produção a intermediários, por regra a ajuntadores, com maior capacidade de 

armazenamento e transporte, que a vendem aos transformadores e/ou aos grossistas que, por 

sua vez, colocam o produto nos retalhistas nacionais e internacionais ou em transformadores 

internacionais. 

Com um número de intermediários entre o produtor e o consumidor final elevado, o produtor 

que, normalmente, não possui dimensão, nem estrutura para negociar com os elos posteriores 

da cadeia de valor, vê a sua remuneração diminuída. Os ajuntadores acabam por desempenhar 

um papel relevante na cadeia, dada a pequena dimensão dos produtores, pois, mediante uma 

percentagem no preço do produtor asseguram a agregação de uma quantidade significativa de 

castanha para transporte e venda aos grossistas e à agroindústria. A comercialização e 

transformação encontram-se concentradas nestes últimos, havendo um número de atores 

muito reduzido a nível nacional. Mesmo para o consumo em fresco, a preparação pode incluir 

um conjunto de operações como calibragem, limpeza, embalagem, armazenamento e 

refrigeração. A transformação vai desde a castanha descascada e congelada até aos produtos 

mais elaborados como o Marron Glacé, farinha de castanha e até creme corporal. 

O fluxo do produto segue habitualmente a cadeia passando pelos diversos atores presentes. 

No entanto, faz-se muitas vezes diretamente do produtor ao consumidor final, através de 

canais de venda paralelos (mercados informais ou venda de estrada) que, conforme já foi 

referido, segundo a Análise BC Leadership (Fórum Florestal, 2016), a RefCast e os players do 

sector estimam que o mercado paralelo e o autoconsumo possam representar entre 30% e 50% 

da produção. 
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Figura 19: Cadeia de Valor da Produção de Castanha 

Fonte: Adaptado com base na informação disponível na literatura. 

 

No concelho de Trancoso, foi confirmado haver, para além dos produtores, um grossista e um 

ajuntador. Havendo só um interveniente, e por uma questão de proteção e confidencialidade 

dos dados, decidiu-se não avançar com o inquérito aos mesmos. 

Os atores identificados da cadeia de valor local foram confirmados junto dos seus 

interlocutores mais próximos, nomeadamente pelos técnicos agrícolas do município de 

Trancoso. A cadeia de valor local poder-se-á apresentar conforme assinalada na figura 20, 

onde se destacam as atividades da produção, a comercialização e algumas atividades de 

preparação da castanha para o consumo em fresco. 
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Figura 20: Cadeia de Valor da Produção da Castanha no Concelho de Trancoso 

 

5.2. O Inquérito ao Produtor da Castanha do Concelho de Trancoso 

5.2.1. Caracterização Geral da amostra inquirida 

A idade média dos inquiridos é de 57 anos. A faixa etária mais representativa dos produtores 

é a das idades entre os 56 e 67 anos de idade, seguida da faixa dos 45 e 56 anos. Ambas 

representam cerca de 64% dos produtores. Acima dos 56 anos de idade encontram-se 20% 

dos inquiridos e 16% têm menos de 45 anos de idade (Figura 21).  
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Figura 21: Faixas etárias dos Produtores 

 

O nível de escolaridade com mais relevância é o ensino Básico, com cerca de 58% de 

representatividade, seguido do ensino superior com 22% e do ensino secundário com 20% 

(Figura 22).  

 

Figura 22: Nível de Ensino do Produtor 

 

Quase metade dos inquiridos (49%) dizem dedicar-se a tempo parcial à produção agrícola, 

enquanto que 33% dedicam-se no seu tempo livre e apenas 18% afirmam ser a tempo inteiro 

(Figura 23).  
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Figura 23: Forma de dedicação à Atividade Agrícola do Produtor 

 

Os inquiridos confirmam que o rendimento da atividade agrícola no total do rendimento 

familiar é sobretudo uma fonte secundária, sendo uma fonte residual para 33% dos produtores 

e apenas para 4% será a fonte principal (Figura 24).  

 

Figura 24: Natureza do rendimento da atividade agrícola na total do rendimento familiar do Produtor 

 

A atividade agrícola é exercida por 76% dos produtores sob a forma de Empresário em nome 

individual e só 2% têm na forma de sociedade em nome individual. Os produtores que optam 

por outra forma representam 22% (Figura 25).  
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Figura 25: Forma de exercício da atividade agrícola do Produtor 

 

No que diz respeito à atividade agrícola em si, 44% dos produtores dedicam-se 

exclusivamente à produção da castanha, enquanto que 56% têm outras atividades em paralelo, 

sendo a azeitona, batata e milho as atividades mais mencionadas (Figura 26). 

 

Figura 26: Produtores com Produção Exclusiva de Castanha no Concelho de Trancoso 

5.2.2. Caracterização Geral dos Soutos e dos Custos de Investimento  

Com a primeira análise à informação recolhida, verificou-se que parte das explorações 

agrícolas da amostra não tinham vendas, nem mesmo produção (6 explorações agrícolas). 

Decidiu-se, portanto, excluir essas mesmas explorações para o apuramento de margens e 
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resultados económicos, bem como se excluíram as explorações que não reuniram validade 

suficiente (dados inválidos, inconsistentes e/ou maioritariamente omissos – 6 inquéritos). 

Com a análise ao grupo das explorações com vendas (38 explorações), logo se evidenciou a 

necessidade de agrupar essas mesmas explorações agrícolas, segundo a idade dos 

castanheiros, para uma análise mais correta das margens da atividade, uma vez que o nível de 

produção nos primeiros anos de vida de uma plantação é pouco relevante, e que claramente se 

reflete no rendimento a obter. De forma a fazer-se essa segmentação, foi estimada a “Idade 

Média das Explorações Agrícolas”, tendo em consideração a idade média ponderada dos 

soutos (segundo o número de hectares). Para os soutos plantados pelo próprio, foram 

consideradas as datas que os mesmos indicaram. Para os soutos herdados e comprados partiu-

se do pressuposto de que os mesmos teriam uma idade média superior a 25 anos (intervalo 

intergeracional). De acordo com a AFINET (2019), o pico de produção pode ser alcançado 

por volta dos 12 a 15 anos, e o rendimento médio estima-se entre as 1,5 a 2 ton/ha/ano (i.e., 

assumindo-se uma densidade de 70 árvores/ha - 15 a 25 kg por árvore). Já o INIAV (2021), 

afirma que, tipicamente, o castanheiro inicia a frutificação aos 6 anos, produzindo então 1 a 

3kg de castanhas/ árvore /ano. A produtividade do castanheiro vai aumentando até aos 10 

anos, para valores da ordem de 30 a 50 kg/árvore/ano. Com todo o exposto, e com base na 

análise preliminar dos dados segundo as idades estimadas, a abordagem seguida para análise e 

apuramento dos resultados fez-se tendo em conta dois grupos distintos de - explorações 

agrícolas com menos de 15 anos de idade, que incluem 13 explorações agrícolas, e com mais 

de 15 anos de idade, que incluem 25 explorações. 

Com base nas considerações expostas, foram analisados os inquéritos e apurados os principais 

indicadores de caracterização geral dos soutos conforme se apresenta na tabela 6. 
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Tabela 6: Principais Resultados do Inquérito – Caracterização Geral dos Soutos 

 

 

A amostra compreende uma área total de 190,8 ha, onde 55,6% corresponde a área com uma 

idade média inferior a 15 anos, enquanto 37,9% corresponde a explorações com mais de 15 

anos. Verifica-se que cerca de 86,9% das explorações agrícolas já fazem comercialização da 

castanha. A área média de souto da amostra por exploração agrícola é de 3,9 ha. Podemos 

constatar que as explorações agrícolas com menos de 15 anos já com alguma comercialização 

têm uma área média maior, de 7,2 ha, enquanto as áreas mais recentes já evidenciam uma área 

média de apenas 2,1 ha e as explorações mais antigas apresentam uma área média de 2,9 ha.  

O investimento terá sido realizado em área de maior dimensão na penúltima década, tendo 

abrandado nos últimos anos. A área média por parcela de souto apresenta-se, também, maior 

nas explorações mais recentes, 1,3 ha a 1,4 ha por parcela. O investimento parece fazer-se em 

menos quantidade, nos últimos anos. Por sua vez, nas explorações mais antigas a área média 

por parcela de souto é de apenas 0,8 ha.  

As áreas de souto com menos de 15 anos, e já com comercialização, contam com plantações 

pelo próprio produtor em cerca de 73%, sendo as explorações mais recentes, na sua totalidade, 

plantações do próprio. Porém, nas explorações com mais de 15 anos, 57% das plantações são 

Caracterização Geral dos Soutos
Amostra 

Total

Explorações 
Agrícolas com 

Vendas

Explorações 
Agrícolas com 

+15anos

Explorações 
Agrícolas com          

-15anos

Explorações 
Agrícolas sem 

Vendas

Produtores (Explorações Agrícolas) (N.º) 50 38 25 13 6
% Amostra /Universo (947 Expl.Agr. - INE) 5,3% 4,0% 2,6% 1,4% 0,6%

% Amostra/Produtores Protocolo 13,6% 10,4% 6,8% 3,5% 1,6%

Área de Souto (ha) 190,8 165,8 72,3 93,5 12,5
% Amostra /Universo (1641 ha - INE) 11,6% 10,1% 4,4% 5,7% 0,8%

% Amostra Total 100,0% 86,9% 37,9% 49,0% 6,6%

Parcelas (Soutos) (Nº) 195 168 81 87 11
Área Média de Souto (ha) 3,9 4,4 2,9 7,2 2,1

Área Média por Parcela Souto (ha) 1,0 1,0 0,8 1,4 1,3
Castanheiros (Nº) 17 982 15 373 6 098 9 275 1 412

NºCastanheiros por ha 87 87 82 98 105
Estimativa da Idade das Explorações Agrícolas*

*Nº Inquéritos Validados para o Cálculo 44 38,0 25,0 13,0 6,0

% 100% 86% 57% 30% 14%

Idade Média Ponderada Expl. (Anos) 16,5 18,3 23,0 8,5 5,6
Área de Souto Plantado pelo Próprio (ha) 109,4 61% 96,9 58% 27,9 39% 69,0 73% 12,5 100%

Idade Média Ponderada dos Soutos Plantados 
(Anos) 12,4 13,8 18,5 7,0 5,6

Área de Souto Comprado (ha) 3,0 2% 3,0 2% 3,0 4% 0,0 0% 0,0 0%

Área de Souto Herdado (ha) 67,0 37% 67,0 40% 41,5 57% 25,5 27% 0,0 0%
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herdadas, e apenas 39% foram plantadas pelo próprio. O investimento recente é procurado 

pelo investidor, enquanto o investimento mais antigo é fruto da oportunidade que as heranças 

possibilitam.  

Podemos também observar que as explorações agrícolas mais recentes revelam uma mudança 

ao nível das plantações, sendo de mais de 100 árvores por hectare nas explorações agrícolas 

mais recentes, enquanto as mais antigas registam um nº médio de apenas 82 de castanheiros 

por hectare. Os resultados vão ao encontro dos evidenciados por Laranjo et al. (2018), onde 

os autores explicam que as plantações mais recentes se fazem com recurso a árvores híbridas 

que permitem um compasso inferior de árvores por hectare, enquanto as plantações 

tradicionais mais antigas são mais dispersas. 

No que diz respeito aos investimentos, e em particular ao nível das plantações, regista-se que 

cerca de 61% da área de souto da amostra foi plantada pelo próprio produtor, enquanto as 

áreas de souto herdados representam cerca de 37%. O custo médio por hectare das plantações 

da amostra é de cerca de 2 900 euros (preços constantes). Este valor apresenta-se inferior ao 

indicado de cerca de 5 262 euros por hectare pelo CNCFS (2018), no Manual Técnico do 

Investidor, devido, em grande parte, aos custos correspondentes a mão-de-obra e de máquinas 

do próprio e/ou familiar não valorizado que é relevante. 

Registou-se ter havido 5 inquiridos (10%) que instalaram sistemas de rega. As alterações 

climáticas têm vindo a impor algumas mudanças nesta cultura que é tradicionalmente de 

sequeiro. O custo médio associado por hectare é de 13 300 euros, valor este que, ao contrário 

do anterior, revela ser muito superior ao indicado pelo CNCFS de 1 113 euros por hectare.  

Apenas 16% dos produtores de castanhas confirmaram ter feito construções especificamente 

para a cultura da castanha. Entre as 8 construções registadas, 6 se referem a construção de 

armazéns, com um custo médio de 6 625 euros, sendo que o volume médio das produções que 

necessitam de armazenamento não é significativo, não exigindo este tipo de investimento 

(Figura 27). 
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Figura 27: Produtores que Realizaram Construções 

 

O investimento ao nível de equipamentos já se revela mais expressivo, tendo havido 58% dos 

inquiridos que compraram trator e/ou alfaias para a cultura da castanha. Importa referir que 

apenas 9 dos 22 tratores referidos têm idade inferior a 10 anos e que o valor de compra médio 

desses mesmos é de 23 mil euros (a preços constantes) (Figura 28). 

 

Figura 28: Produtores que Adquiriram Tratores e/ou Alfaias 

 

Já ao nível de equipamentos para a colheita mecanizada da castanha, apenas 3 dos inquiridos 

(6%) confirmaram ter comprado máquinas de grande porte para atrelar ao trator. O valor de 

Não Realizaram
84%

Realizaram
16%

Produtores que Realizaram Construções

Não 
Adquiraram

42%

Adquiraram
58%

Produtores que Adquiriram Tratores e/ou Alfaias
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compra médio apresentado é de 11 mil euros (preços constantes) (Figura 29). A mecanização 

da colheita da castanha ainda se revela insignificante, demonstrando a pouca aderência de 

novas tecnologias de produção nesta cultura. 

 

Figura 29: Produtores que compraram Máquinas de Colheita 

 

Conforme também confirmado por Laranjo et al. (2018), é recorrente a replantação de 

castanheiros que morrem, tendo-se confirmado que 72% dos inquiridos fizeram replantações, 

no ano em análise, bem como 86% realizaram operações de enxertia. 

As amortizações resultantes dos custos de investimento das 38 explorações agrícolas, já com 

comercialização, em média ascendem a 687 euros no ano de 2020.  

5.2.3. Caracterização das operações culturais e dos custos com a produção da castanha no 

ano 2020 

As operações culturais identificadas com a atividade de produção de castanha são as 

apresentadas na tabela 7, estando referida a sua calendarização segundo a informação 

apresentada no trabalho de Laranjo et al. (2018). Importa referir que a mobilização de terras 

(lavragem dos soutos) é desaconselhável, pelo que não consta na calendarização, mas 

confirma-se que na prática é realizada, por norma, entre janeiro e abril e entre maio e agosto. 

A rega está também ainda pouco instituída nesta cultura, restringindo-se aos momentos de 

maior seca (junho a agosto). Apresenta-se também o número de produtores que realizaram as 

Não 
Adquiriram 

94%

Adquiraram
6%

Produtores que compraram Máquinas de Colheita
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operações identificadas, no ano de 2020, e os respetivos tempos médios de trabalho de mão-

de-obra (Hh) e de máquina (Hm) por hectare na execução das operações. 

Tabela 7: As Operações Culturais e Tempos de Trabalho Realizados no Ano 2020 

 

 

Como é evidente, a operação mais exigente ao nível de tempo de trabalho é a realizada com a 

colheita, que em média exige 138 horas de mão-de-obra por hectare. Este valor, que 

corresponde a 5,4 dias, está em linha com o mesmo considerado pelo Fórum Florestal (2016) 

de 5,2 dias/ha relativamente ao n.º de dias de apanha por hectare (considerando uma 

quantidade média recolhida de 250 kg/pessoa/dia). 

A rega apresenta também uma carga significativa de trabalho, levando em média 68 horas de 

mão-de-obra à qual acresce 20 horas de máquina por hectare, todavia, apenas 53% dos 

produtores admitem fazê-la. A poda foi realizada por 61% dos inquiridos, gastando em média 

por hectare 17 horas de mão-de-obra mais 17 horas de máquina. Enquanto 53% dos inquiridos 

confirmam fazer o corte do coberto vegetal, ainda 61% dos produtores realizam mobilizações 

do solo. Em média, a lavragem do souto emprega menos trabalho do que o corte do coberto 

vegetal. A primeira depende de 9 horas de máquina por hectare enquanto a segunda já regista 

uma carga de trabalho de 12 horas de mão-de-obra mais 11 de máquina em média por hectare. 

A fertilização dos solos é realizada por cerca de 87% dos produtores, gastando em média 9 

horas de mão-de-obra mais 8 de máquina por hectare. A operação menos exigente ao nível de 

Data  Nº de vezes

Poda mar/abr; jun/jul 2 23 61% 16,5 17,1

Mobilização de terras 23 61% 8,8

Corte do Coberto Vegetal jul; out 2 20 53% 11,7 11,0

Aplicação de Fertilizante nov a fev; mai 2 33 87% 8,9 8,0

Aplicação de Fitofarmaceuticos jun a out 1 15 39% 4,1 3,3

Rega 20 53% 68,1 19,8

Colheita Mecanizada 3 8% 25,2 5,6

Colheita Manual 38 100% 106,2

Colheita out/nov 1 38 100% 131,4 5,6
Total 240,8 73,6

1 - Fonte: Laranjo et al. (2018) *Explorações Agrícolas com Vendas

horas 
Hm/ha 

Nº de 
produtores que 

realizaram
OPERAÇÕES

CALENDÁRIO1

% Expl. 
Agrícola*

horas 
Hh/ha 
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trabalho é a de aplicação de fitofarmacêuticos, tendo sido realizada, em 2020, por 39% dos 

produtores. 

Considerando as operações necessárias à manutenção e/ou limpeza dos hectares de souto (à 

exceção da colheita) e que em regra as horas de máquina indicadas pelos inquiridos se 

referem às de trator, podemos estimar que o produtor de Trancoso leva em média 13,7 dias de 

trabalho manual e 8,5 dias de trator para esse tipo de trabalho. Estes valores estão 

substancialmente acima dos indicados pelo Fórum Florestal (2016) de 6 dias de manutenção e 

2 dias de manutenção com o trator por hectare, o que claramente evidencia uma sobrecarga de 

trabalho superior ao pressuposto para esta cultura da castanha. A forma de dedicação do 

produtor à atividade da castanha, pode justificar esta não racionalização dos recursos, que 

claramente dedica o seu tempo de forma emocional, ligada às suas raízes, com paixão pela 

arte, e não propriamente de forma profissional e com objetivos maioritariamente 

comerciais/económicos. Este custo não tem reflexo imediato no resultado operacional, uma 

vez que a maior parte das horas de trabalho é realizada pelo próprio e/ou por familiares 

(93%), conforme se observa na tabela 8, não se registando, portanto, um custo real incluído 

no resultado operacional. 

Tabela 8: Os custos variáveis médios por hectare das explorações da amostra e a %horas de trabalho do 
próprio/familiar 

 

Os custos variáveis que resultam das operações culturais assumem um valor médio por 

hectare de 382 euros. O custo médio das explorações agrícolas com mais idade é superior, 

situando-se nos 406 euros por hectare, muito devido às operações com aplicação de produtos 

(manutenção dos solos e das árvores) bem como no corte do coberto vegetal, operações de 

Explo rações 
Total*

com +15 anos com -15 anos

Poda 16,07 10,55 26,70 10,9 94%

Mobilização de terras 41,05 41,29 40,58 5,5 96%

Corte do Coberto Vegetal 56,94 68,89 33,96 12,9 94%

Aplicação de Fertilizante 154,63 183,26 99,56 11,0 100%

Aplicação de Fitofarmaceuticos 20,00 22,62 14,97 2,1 99%

Rega 21,49 6,61 50,11 49,0 100%

Colheita Mecanizada 10,39 1,23 28,00 0,4 100%

Colheita Manual 61,58 72,31 40,93 126,0 90%

Colheita 71,97 73,55 68,93 126,4 90%
Total 382,14 406,76 334,81 217,7 93%

Horas de 
Trabalho 
Próprio

% Trabalho  
ToatalOPERAÇÕES

custos reais (€)
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maior preocupação em soutos com mais idade. Importa reiterar que estes custos são custos 

reais correspondentes ao efetivo desembolso do gasto por parte do produtor. Facilmente se 

constata que a operação mais custosa é de aplicação de fertilizante, devido ao consumo 

intermédio dos produtos aplicados, seguida pela da colheita, operação onde a proporção de 

trabalho contratado é superior em relação às restantes operações, conforme se regista na 

tabela 8. 

5.2.4. Principais Indicadores de produção, venda e rendimentos do ano 2020 

A produção total no ano de 2020 das explorações agrícolas que incorporam a amostra deste 

estudo e que comercializam a castanha ascende os 66 725 kg. A produtividade média de 

soutos é 579 kg/ha. Tendo em conta as considerações feitas anteriormente, quanto ao baixo 

nível de produção dos soutos nos primeiros anos, toma-se como referência a produtividade 

média dos soutos com mais de 15 anos que se situa nos 765 kg/ha, confirmando-se que a 

produção por hectare das explorações agrícolas com menos de 15 anos se situa apenas em 222 

kg, conforme se regista na tabela 9. 

O valor de 765 kg/ha da produtividade do souto com mais de 15 anos, embora inferior, não 

está muito distante do evidenciado por Laranjo et al. (2018) de cerca de 820 kg/ha (em 

hectares “adultos” com mais de 12 anos de idade no concelho de Trancoso) confirmando que 

os soutos revelavam algumas fragilidades encontrando-se abaixo do seu potencial: cerca de 

46% das parcelas tinham uma produtividade inferior a 500 kg/ha; 23,8% das parcelas tinham 

menos de 50 árvore; 12,9% de parcelas com falhas superiores a 30%, traduzindo-se numa 

redução significativa da produtividade dos soutos. Conforme ainda referido por Laranjo et al. 

(2018), os castanheiros de Trancoso têm sido fustigados por problemas fitossanitários, 

estando na base das elevadas falhas nos soutos, a doença da tinta, mas encontrando-se ainda 

nos soutos problemas como a vespa da galha, o cancro cortical e a persistência da doença da 

tinta. Os problemas fitossanitários explicam certamente o rendimento atual abaixo do seu 

potencial.  

Comparativamente à produtividade nacional, para o ano de 2020, segundo os dados oficiais 

do GPP (2021), que se situa nos 816 kg/ha, também se pode constatar que o valor da 

produtividade registada na amostra está ligeiramente inferior. De acordo com a AFINET 

(2019), a produção dos castanheiros a partir dos 12/15 anos de vida, assumindo-se uma 
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densidade de 70 árvores/ha, pode atingir um rendimento médio estimado entre 1 500 a 2 000 

kg/ha/ano, que seria o equivalente a 15 a 25 kg por árvore. O rendimento médio registado dos 

castanheiros mais velhos da amostra é de cerca 12,5 kg por árvore. Por sua vez, o das 

explorações agrícolas com menos de 15 anos, é substancialmente inferior, como esperado, de 

cerca de 2,5 kg por castanheiro. 

Tabela 9: Principais Resultados do Inquérito – Produção, Vendas e Rendimentos 

 

 

Confirma-se, portanto, que os valores de rendimento dos soutos da amostra utilizada de 

produtores da castanha de Trancoso, tanto por área de souto, como por castanheiro, estão 

claramente abaixo dos valores de referência.  

Indicadores de Produção, Vendas e 
Rendimentos

Explorações 
Agrícolas com 

Vendas

Explorações 
Agrícolas com 

+15anos

Explorações 
Agrícolas com          

-15anos

Produtores (Explorações Agrícolas) (N.º) 38 25 13
%  Total 100,0% 65,8% 34,2%

Área de Souto (ha) 165,8 72,3 93,5
%  Total 100,0% 43,6% 56,4%

Área Média de Souto (ha) 4,4 2,9 7,2
Área Média por Parcela Souto (ha) 1,0 0,8 1,4

Castanheiros (Nº) 15 373 6 098 9 275
NºCastanheiros por ha 87 82 98

Idade Média Ponderada Expl. (Anos) 18,3 23,0 8,5
Produção (Kgs) 66 725 38 365 28 360

Produtividade Média Soutos (Kgs/ha) 579 765 222
Produt. Média Castanheiros (Kgs/Cast.) 9,1 12,5 2,5

%Produção Vendida Média 87,1% 86,2% 88,9%
Valor de Venda Médio (€/Kgs) 2,12 2,02 2,32

Vendas (Kgs) 61 967 35 330 26 637
Preço de Venda Médio (€/Kgs) 2,44 2,34 2,64

Vendas (kgs) por Destinatário:
Ajuntador 38 887 63% 20 950 59% 17 937 67%
Grossista 14 700 24% 9 500 27% 5 200 20%

Retalhistas 2 800 5% 300 1% 2 500 9%
Consumidor Final 5 180 8% 4 480 13% 700 3%

Outro/Não Especificaram 400 1% 100 0% 300 1%
Área de Souto por Tipo de Subsídio/Apoios

Produção Integrada (ha) 30,5 18% 11,5 16% 19,0 20%

Produção Biológica (ha) 28,0 17% 10,0 14% 18,0 19%

Regime Pagamento de Base e Outros (ha) 131,6 79% 51,1 71% 80,5 86%

Sem Subsídios/Apoios (ha) 34,2 21% 21,2 29% 13,0 14%
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A quantidade de castanha vendida das explorações agrícolas no ano de 2020, ascende os 

66 725 kg, representando 87% da produção. Dos 13% da produção que não é vendida, 92,1% 

dos produtores confirmaram ser para autoconsumo e mais 71% dos inquiridos indicaram que 

também é para ofertas. Cerca de 5% ainda indicaram reservar algumas castanhas para semente 

e outros 5% que se tratava de castanha de refugo que é dada para animais.  

O preço de venda médio por quilo situa-se nos 2,44 euros para a amostra, havendo uma 

diferença de 30 cêntimos entre o preço das vendas das explorações mais velhas e das mais 

novas. Esta diferença pode estar associada ao perfil mais conservador dos produtores dos 

soutos mais antigos e da maior facilidade de negociação dos produtores com investimento 

mais recente. O valor de venda médio, isto é, por quilo de produção cai para os 2,12 euros 

devido ao peso da produção não vendida. 

As castanhas são escoadas maioritariamente a ajuntadores (63%), que, segundo os produtores 

indicaram, são habitualmente vários e na sua maioria de fora do concelho. Lisboa, Tarouca e 

Viseu foram algumas das localidades de origem dos ajuntadores referidos. De seguida, são 

escoadas a grossistas (24%), também maioritariamente externos ao concelho. Apenas 38% 

dos produtores admitem vender as suas castanhas a ajuntadores ou grossistas locais mais 

próximos, e maioritariamente, não de forma exclusiva. A justificação que alguns produtores 

adiantaram para esta preferência foi que o preço dos intermediários que são de fora do 

concelho é mais vantajoso do que dos agentes locais. Foi confirmado por 71% dos produtores 

que o preço de venda foi definido pelo comprador, enquanto, apenas 24% indicaram terem 

sido os próprios a defini-lo. O produtor confirma, portanto, não ter poder negocial. Apenas foi 

identificado, no concelho de Trancoso, um ajuntador e um grossista. As vendas diretas ao 

consumidor final representam cerca de 8%. As vendas ao retalhista (5%) foram para 

supermercados. 

Os subsídios são outras das fontes de receitas dos agricultores, no entanto, cerca de 26% dos 

produtores indicam não receber este tipo de ajudas (Figura 30). Da área de souto das 38 

explorações agrícolas já com comercialização, cerca de 71% da área com mais idade tem 

subsídios/apoios associados, e ainda, há mais área abrangida por medidas de apoio do PDR 

2020, 16% da área à Produção Integrada, e cerca de 14% à Produção Biológica. A aderência 

aos apoios é mais alta na área das explorações mais novas, sendo 86% da área abrangida por 



                                                                                                                                                         Análise de Cadeia de Valor: 
Um Contributo para o Desenvolvimento da Fileira da Castanha no Concelho de Trancoso 

Valéria Alves Dissertação de Mestrado em Gestão 71 

subsídios de pagamento base, 20% ainda recebem mais o apoio pela Produção Integrada e 

19% pela Produção Biológica (Tabela 9).  

 

 

Figura 30: Produtores que recebem Subsídios/Apoios 

Esta procura mais elevada das ajudas pode significar que o produtor das áreas mais jovens, 

está mais informado e atento às ajudas disponibilizadas. De facto, confirmam-se algumas 

diferenças entre o perfil do produtor das áreas com mais idade e das mais jovens. As idades 

médias de cada grupo são próximas, o produtor das áreas mais velhas tem uma idade média 

de 57 anos e o produtor das áreas mais jovens tem 55 anos. Do grupo dos produtores das áreas 

mais velhas, apenas 36% dos produtores têm habilitações acima do ensino básico, 16,7% 

dedicam-se a tempo inteiro à atividade agrícola e nenhum considera esta fonte de rendimento 

a principal. Por sua vez, do grupo de produtores das áreas mais jovens, 46% detém um nível 

de educação superior ao ensino básico, 30,8% diz dedicar-se a tempo inteiro, bem como 

15,4% admite que esta atividade comercial é a sua fonte de rendimento principal e 7,7% 

exerce a atividade sob a forma de sociedade em nome individual. 

  

Não Recebe
26%

Recebe
74%

Produtores que recebem Subsídios/Apoios
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5.2.5. Apuramento das Margens e Resultados da Atividade da Produção de Castanha de 

Trancoso 

Foi calculado o resultado operacional das explorações agrícolas da amostra, de acordo com os 

critérios e pressupostos apresentados anteriormente. Na tabela 10, são apresentados os valores 

médios por hectare de souto. Podemos verificar que o resultado operacional é de cerca de 860 

euros por hectare, representando 56,2% dos proveitos. Evidencia-se que as explorações 

agrícolas com mais de 15 anos apresentam uma rentabilidade maior, cerca de 61,7% dos 

proveitos, um valor médio de 1 168 euros por hectare e uma margem de contribuição de 

78,5%, onde os custos variáveis representam cerca de 21,5% e os subsídios cerca de 16%. Os 

custos fixos em média representam por hectare um valor de 16,9% dos proveitos. As 

explorações mais jovens, apesar da produção inerente mais fraca, apresentam um resultado 

operacional positivo de 267 euros por hectare (32,1% dos proveitos) por força dos subsídios 

auferidos, caso contrário, apresentariam uma margem de contribuição e resultado negativo. 

Também se constata que, o valor dos custos fixos médios por hectare é inferior pelo facto da 

área média dos soutos mais jovens ser substancialmente maior (7,2 ha vs. 2,9 ha). 

Tabela 10: Conta Exploração das Explorações Agrícolas da amostra por hectare de souto 

 

 

Apresentam-se também as margens e os resultados médios por quilograma de castanha 

produzido (Tabela 11). Em média, as explorações agrícolas com mais idade, recebem 2 euros 

por cada quilo que produzem, mais uma ajuda em subsídio/apoios de cerca de 60 cêntimos. 

Os produtores têm em média um custo variável de 75 cêntimos por quilo e os custos fixos 

representam em média cerca de 55 cêntimos por cada quilo produzido. O custo total da 

produção tem um valor de 1,30 euros por quilo, e o resultado operacional médio por quilo é 

de 1,31 euros. Será, portanto, este o valor da margem do produtor, com ajudas, representando 

Explorações Agrícolas 
com Vendas

Explorações Agrícolas 
com +15anos

Explorações Agrícolas 
com -15anos

Proveitos 1 530,3 100,0% 1 893,8 100,0% 831,2 100,0%

Vendas 1 220,0 79,7% 1 591,5 84,0% 505,6 60,8%

Subsídio 310,2 20,3% 302,2 16,0% 325,6 39,2%

Custos Variaveis 382,1 25,0% 406,8 21,5% 334,8 40,3%

Mg. de Contribuição 1 148,1 75,0% 1 487,0 78,5% 496,4 59,7%

Custos Fixos 288,6 18,9% 319,3 16,9% 229,5 27,6%

Resultado Operacional 859,5 56,2% 1 167,7 61,7% 266,9 32,1%

Conta de Exploração 
(€ / ha)
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cerca de 50% dos proveitos. Já ao nível das explorações com menos idade, facilmente se 

percebe que os valores dos custos médios por quilo produzido são superiores, e, portanto, 

registam um resultado operacional médio de 80 cêntimos, cerca de 13,9% dos proveitos. 

Tabela 11: Conta Exploração das Explorações Agrícolas da amostra por quilo de castanha produzida 

 

 

A conta de exploração da produção da castanha da amostra revela-se significativamente 

positiva, se bem que, importa relembrar a abordagem contabilística na valorização dos 

proveitos e custos. Como já vimos, um peso importante do custo operacional está ao nível do 

trabalho, sendo que, 93% do mesmo é não assalariado. 

5.2.5.1. Conta Cultura da Produção da Castanha do Concelho de Trancoso 

Apresenta-se a conta cultura da produção de castanha por hectare de souto do castanheiro do 

concelho de Trancoso com base no modelo base do GPP (2001) e com os dados referentes às 

explorações agrícolas em velocidade cruzeiro, ou seja, com mais de 15 anos de idade da 

amostra (Tabela 12). Podemos confirmar que o rendimento com ajudas por hectare é de 1 168 

euros, conforme vimos anteriormente na respetiva conta de exploração (Tabela 10). A tabela 

da conta cultura tem também os custos atribuídos valorizados, nomeadamente o trabalho do 

próprio/familiar, a renda subjacente e os juros do capital circulante, conforme os pressupostos 

mencionados no capítulo anterior. Desta forma, a conta cultura apresenta o rendimento total, 

que inclui estes custos atribuídos. O valor do rendimento total por hectare de souto com os 

custos totais incluídos, apresenta-se negativo, mesmo com as ajudas consideradas. 

Explorações Agrícolas 
com Vendas

Explorações Agrícolas 
com +15anos

Explorações Agrícolas 
com -15anos

Proveitos 3,67 100,0% 2,61 100,0% 5,72 100,0%

Vendas 2,12 57,8% 2,02 77,5% 2,32 40,6%

Subsídio 1,55 42,2% 0,59 22,5% 3,40 59,4%

Custos Variaveis 1,51 41,0% 0,75 28,7% 2,96 51,8%

Mg. de Contribuição 2,17 59,0% 1,86 71,3% 2,76 48,2%

Custos Fixos 1,03 28,2% 0,55 21,2% 1,96 34,3%

Resultado Operacional 1,13 30,8% 1,31 50,1% 0,80 13,9%

Conta de Exploração 
(€ / kg)
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Tabela 12: Conta de Cultura da Produção de Castanha do Concelho de Trancoso em 2020  

 

ACTIVIDADE REGIÃO PRODUÇÃO kg/ha  euro/kg  Ano Área (m2)
Nº Meses

de
Actividade

CASTANHEIRO TRANCOSO CASTANHA  765    2,08  2020 10 000 12
(unidade monetária: euro)

CONSUMOS 
INTERMÉDIOS

Data  Nº de vezes horas / ha custo / ha horas / ha custo / ha horas / ha custo / ha horas / ha custos variáveis custo / ha 

Poda mar/abr; jun/jul 2 0,74  3,71  9,75  48,76  1,14  6,83  5,69  

Mobilização de terras 0,23  8,00  5,55  33,29  27,74  

Corte do Coberto Vegetal jul; out 2 6,98  34,88  0,81  28,47  5,91  35,45  29,54  4,97  

Aplicação de Fertilizante nov a fev; mai 2 8,05  40,27  2,92  17,49  14,58  165,77  

Aplicação de Fitofarmaceuticos jun a out 1 1,91  9,57  0,02  0,70  0,18  1,07  0,89  20,85  

Rega 48,71  243,54  0,25  1,51  1,26  5,10  

Colheita Mecanizada 0,21  1,03  0,21  1,23  1,03  

Colheita Manual 14,46  72,31  125,98  629,88  0,00  

Colheita out/nov 1 14,46  72,31  126,18  630,91  0,21  1,23  1,03  0,00  
15,21  76,03  201,58  1 007,92  1,06  37,17  16,15  96,87  80,73  196,69  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 - Fonte: Laranjo et al. (2018). O Castanheiro no Concelho de Trancoso . Trancoso: Município de Trancoso

CUSTO REAIS CUSTO TOTAIS

MÃO DE OBRA MÁQUINAS
CONSUMOS 

INTERMÉDIOS
TOTAIS

AM ORTIZAÇÕES 
INSTALAÇÃO

AM ORTIZAÇÕES 
M áquinas OUTROS TOTAIS

VALOR DE 
TRAB.PRÓPRIO

RENDA*
Juro Capital 
Circulante*

76,03  134,04  196,69  406,76  47,11  74,39  197,80  319,31  726,07  1 088,65  81,25  2,94  1 898,91  

(2) (6+8) (10) (2+6+10) (11) (12) (13) (11+12+13)
Custo Variáveis + 

Fixos
(4+9)

valor atual da 
renda de 1997 

1%*(8+10)
Custo Reais + 

Atribuídos
*Cálculo  com base e segundo o mesmo critério  utilizado na Conta Cultura do GPP 1997

VALOR DA 
PRODUÇÃO

SUBSÍDIOS/ 
APOIOS

MARGEM DE 
CONTRIBUIÇÃO

RENDIMENTO
SEM AJUDAS

RENDIMENTO
COM AJUDAS

R EN D IM EN T O 
T OT A L SEM  

A JUD A S

R EN D IM EN T O 
T OT A L C OM  

A JUD A S

1 591,52  302,24  1 487,00  865,46  1 167,70  -307,38  -5,14  

(unidades x 
preço)

(14)
Valor da produção    
- Custo Variáveis

Valor da 
produção - 

Custos reais

Valor da 
produção - Custo 

reais + 

Valor da produção     
- Custos totais

Valor da produção    
- Custos totais + 
Subsídios/Apoios

Fonte: Adaptado da Conta de Cultura da Castanha do GPP (2001) e com base nos dados recolhidos no Inquérito ao Produtor de Castanaha do Concelho de Trancoso 2020

CUSTOS VARIÁVEIS CUSTOS FIXOS CUSTOS ATRIBUIDOS

OPERAÇÕES MÃO DE OBRA MÁQUINAS  (AUTOMOTRIZES + ALFAIAS)

PrópriaContratadaPrópriaContratadaCALENDÁRIO1

TOTAL   

RESULTADOS ECONÓMICOS DA ACTIVIDADE

custo / ha 
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5.2.5.2. Ponto de Equilíbrio da Exploração Agrícola da Castanha de Trancoso 

Para o cálculo do ponto de equilíbrio, decidiu determinar-se o valor para a unidade de 

quilo e considerar como custos fixos o valor médio proveniente das explorações 

agrícolas da amostra. O ponto de equilíbrio das explorações agrícolas com mais de 15 

anos de idade da amostra, e considerando a margem de contribuição unitária sem o 

valor dos subsídios/apoios, é de cerca de 747 quilos (tabela 13). A quantidade mínima 

de quilos vendidos para se cobrir a totalidade dos custos representa 48,7% da respetiva 

produção média das explorações da amostra. Conforme referido anteriormente, a 

margem de contribuição unitária das explorações mais jovens é negativa, não sendo 

aplicável o cálculo do ponto de equilíbrio. 

Tabela 13: Ponto de Equilíbrio (sem Ajudas) das Explorações Agrícolas da Amostra  

 

 

Considerando as ajudas ao produtor o ponto de equilíbrio das explorações agrícolas com 

mais de 15 anos de idade da amostra é de cerca de 511 quilos cerca de 33,3% da 

respetiva produção média das explorações da amostra, conforme se demonstra na tabela 

14. Já com uma margem de contribuição unitária positiva, pode-se determinar o ponto 

de equilíbrio das explorações mais jovens que se fixa nos 633 quilos, representado 

apenas 29% da produção média das explorações, uma vez que estas apresentam uma 

produção média substancialmente superior, pois em média têm 7,2 ha versus 2,9 ha das 

explorações com mais idade. 

Cálculo do Ponto de Equilíbrio Qtd= CF / mg(u)
Explorações Agrícolas 

com +15anos
Explorações Agrícolas 

com -15anos

Margem Contribuição Unitária por Kg mg(u) 1,27 € -0,64 €
 sem Subsídios/Apoios

Custos Fixos Médios Expl. Agrícola* CF 949,66 € 1 747,55 €
Área Média Expl. Agrícola (ha ) 2,9 7,2

Ponto crítico das vendas em Quantidade Qtd 747
Produção Media Expl. Agrícola (kgs) 1 534,60

% Ponto crítico / Prod. Média p/ Produtor 48,7%
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Tabela 14: Ponto de Equilíbrio (com Ajudas) das Explorações Agrícolas da Amostra 

 

 

5.2.6. Extrapolação dos Resultados do Inquérito para o Concelho de Trancoso 

Com o objetivo de poder aferir sobre o valor económico da produção da castanha no 

concelho de Trancoso, procedeu-se a uma extrapolação dos resultados médios da 

amostra para o concelho. Segundo o RA de 2019 (INE, 2021c), Trancoso regista uma 

superfície de souto de 1 641 ha e conta com 947 explorações agrícolas, representando 

cerca de 51,7% dos produtores agrícolas singulares do concelho (Tabela 15). As 

estimativas da Câmara Municipal de Trancoso apontavam para cerca de 900 produtores, 

o que acaba por não estar muito longe da realidade (Lusa, 2020). O município estima 

que a produção do concelho se situa entre 2 500 a 3 000 toneladas de castanhas e um 

volume de faturação entre os 5 a 6 milhões de euros o que representa um preço médio 

de venda de 2 a 3 euros (Lusa, 2020). Considerando os valores mais recentes do RA de 

2019 (INE, 2021c), de 1 641 ha de souto, a estimativa de produção da câmara aponta 

para uma produtividade de souto na ordem dos 1 523 a 1 828 kg/ha. Confirmamos que 

efetivamente a produtividade média por hectare da amostra é cerca de metade da 

esperada para se atingir os valores económicos estimados pelo Município. 

 

Cálculo do Ponto de Equilíbrio Qtd= CF / mg(u)
Explorações Agrícolas 

com +15anos
Explorações Agrícolas 

com -15anos

Margem Contribuição Unitária por Kg mg(u) 1,86 € 2,76 €
 com Subsídios/Apoios

Custos Fixos Médios Expl. Agrícola* CF 949,66 € 1 747,55 €
Área Média Expl. Agrícola (ha ) 2,9 7,2

Ponto equilibrio em Quantidade Qtd 511 633
Produção Media Expl. Agrícola (kgs) 1 534,60 2 181,54

% Ponto crítico / Prod. Média p/ Produtor 33,3% 29,0%
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Tabela 15: Principais Indicadores da Produção da Castanha no Concelho de Trancoso 

 

 

Decidiu-se, portanto, extrapolar os resultados médios da amostra das explorações 

agrícolas com mais de 15 anos de idade, bem como pressupor um segundo cenário onde 

haverá um mercado informal, não expresso nos dados recolhidos, e que possa 

representar o valor médio do intervalo apresentado no estudo do Fórum Florestal 

(2016), e já referido anteriormente, ou seja, cerca de 40% dos dados da amostra. Com 

estas considerações fez-se a extrapolação dos dados, para os dois cenários, para estimar 

o valor económico da produção da castanha no concelho de Trancoso (tabela 16). 

 

Principais Indicadores da Produção da Castanha no Concelho de Trancoso

Dados RA de 2019, INE (2021)

Área de Souto (ha) 1 641
Explorações Agrícolas Souto (N.º) 947

 Total de Produtores Agrícolas Singulares  (Nº) 1 833

%Expl. Agrícolas Souto/Total Produtores 51,7%

Dados Estimados/Fornecidos pela Câmara Municipal de Trancoso

Produtores de Castanha 900
Produtores Projeto do Protocolo 367

Produção (Ton) 2500-3000
Faturação (€) 5M€-6M€

Preço de Venda Médio por quilo 2,00€-3,00€

considerando os dados do RA de 2019:

Área Média Expl. Agrícola (ha) 1,7

Produtividade Souto (kgs/ha) 1523 a 1828
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Tabela 16: Extrapolação dos Resultados do Inquérito para o Concelho de Trancoso 

 

 

Foi com base na produtividade média de 765 kg/ha da amostra que se estimou a 

produção no concelho, considerando os dados oficias de 1 641 ha de área de souto. 

Calcula-se, portanto, que a produção de castanha no concelho se situe entre 1 255 e 

1 757 toneladas. Considerando o valor de venda médio de 2,02 euros por quilo, o valor 

de vendas rondará os 2,5 a 3,5 milhões de euros. Extrapolando as margens e resultados 

médios por hectare da amostra, estima-se que o resultado operacional atingirá os 1,8 a 

Extrapolação dos Resultados do Inquérito 
para o Concelho de Trancoso

Com base no Resultado da 
Amostra para Explorações 

Agrícolas com +15anos

Considerando + 40% de 
Produção Informal 

Dados RGA 2019 INE (2021)

Produtores (Explorações Agrícolas) (N.º) 947

Área de Souto (ha) 1 641

Área Média de Souto (ha) 1,7
Dados do Inquérito ao Produtor do Concelho de Trancoso*

Castanheiros (Nº)
NºCastanheiros por ha* 

Produção (Kgs) 1 255 213 1 757 299
Produtividade Média Soutos (Kgs/ha)* 765 1 071

Valor de Venda Médio (€/Kgs)*

Conta de Exploração (€ ) por hectare Com base no Resultado da 
Amostra

Considerando + 40% de 
Produção Informal 

Proveitos 3 029 362 100,0% 4 042 716 100,0%

Vendas (VV€/Kg*Produção) 2 533 386 83,6% 3 546 741 87,7%

Subsídio (248,8€/ha) 495 976 16,4% 495 976 12,3%

Custos Variaveis (406,8€/ha) 667 494 22,0% 667 494 16,5%

Mg. de Contribuição 2 361 868 78,0% 3 375 223 83,5%

Custos Fixos (336,0€/ha) 523 985 17,3% 523 985 13,0%

Resultado Operacional 1 837 883 60,7% 2 851 237 70,5%

Conta de Exploração (€ ) por quilo Com base no Resultado da 
Amostra

Considerando + 40% de 
Produção Informal 

Proveitos 3 270 102 100,0% 4 578 143 100,0%

Vendas (VV€/Kg*Produção) 2 533 386 77,5% 3 546 741 77,5%

Subsídio (0,48€/kg) 736 716 22,5% 1 031 402 22,5%

Custos Variaveis (0,75€/kg) 938 507 28,7% 1 313 910 28,7%

Mg. de Contribuição 2 331 594 71,3% 3 264 232 71,3%

Custos Fixos (0,58€/kg) 691 782 21,2% 968 495 21,2%

Resultado Operacional 1 639 812 50,1% 2 295 737 50,1%

134 679
82

2,02
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2,9 milhões de euros. Por outro lado, com base nas margens e resultados médios por 

quilo da amostra, o resultado operacional ascenderá aos 1,6 a 2,3 milhões de euros, 

cerca de 50% dos proveitos. 

5.2.7. Distribuição das Margens da Cadeia de Valor 

Conforme explicado na metodologia, a “Análise Económica” de uma cadeia de valor 

avalia em termos quantitativos a criação de “Valor Acrescentado” e a sua distribuição 

pelos diversos atores envolvidos. O Valor Acrescentado é uma medida da riqueza criada 

num sistema económico por um processo de produção, líquida dos recursos consumidos 

pelo próprio processo (Bellú, 2013). Será, portanto, representativo da margem dos 

diversos atores da cadeia de valor. Não tendo sido possível recolher dados de mais 

atores da cadeia de valor local, conforme esperado, apresentam-se os dados do produtor 

e do processo da produção de castanha, e por diferença do valor no consumidor final da 

castanha de Trancoso, estima-se o valor acrescentado para o resto da cadeia. Conforme 

podemos observar na tabela 17, apresentam-se 2 cenários possíveis, onde a castanha tem 

um valor de venda no consumidor final de 3 e 4 euros, valores definidos com base nos 

preços praticados na Feira da Castanha de Trancoso (O Bandarra, 2021). Estes dois 

preços podem representar, na prática, a castanha que chega ao consumidor final de 

forma mais direta, sem grandes fatores produtivos adicionais ao do produtor, enquanto o 

segundo pode já representar a castanha em fresco que é ainda triada, calibrada e 

embalada para chegar ao consumidor final através dos grossitas e retalhistas e 

apresentada, por exemplo, nas bancadas dos supermercados. Importa relembrar que 

mais de 80% da castanha de Trancoso é entregue a ajuntadores ou grossistas, 

maioritariamente fora do concelho de Trancoso, presumindo que terá, de preferência, 

um destino final junto dos grandes grossistas nacionais. 

Conforme demonstrado na tabela 17, o valor da castanha de Trancoso começa a ser 

criado com a produção da castanha, no produtor, onde o custo de produção é de 1,30 

euros por quilograma e a margem do produtor é cerca de 1,31 euros considerando as 

ajudas ao produtor, e de 0,72 euros sem esse valor considerado. Portanto, a margem 

relativa do produtor, pode representar, consoante o cenário do valor de venda final, 

43,5% ou 32,7% se considerarmos as ajudas, e 24% ou 18% sem as considerar. 

Constata-se que, no primeiro cenário, o valor acrescentado pelas atividades a jusantes 
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do produtor terá de ser obrigatoriamente menor a 0,98 euros, pois terá que incluir os 

custos adicionais das atividades inerentes. Assim, a margem relativa dos atores a 

jusantes do produtor, será menos de 32,7%, no primeiro cenário, sendo certamente 

superior no segundo cenário, mas necessariamente menor que 49,5%.  

Tabela 17: Estimativa das Margens das Atividades da Cadeia de Valor Local no Concelho de Trancoso 

 

 

Compreende-se, portanto, que a margem no produtor é tanto maior quanto menor o 

número de atores até ao consumidor final. Contudo, para valores maiores no 

consumidor final, a margem relativa do produtor é inferior, pois supõe-se haver mais 

custos das atividades incorporados no produto final, que mesmo sendo a castanha em 

fresco, poderá incluir por exemplo custos com triagem, calibragem, embalamento e 

transporte. Assim, a margem relativa dos atores a jusantes do produtor da castanha, será 

tanto maior quanto o nível de custos adicionais incorporados, justificando um valor final 

da castanha superior.  

5.2.8. Importância atribuída a objetivos e medidas de intervenção estratégicos para a 

fileira da castanha 

A classificação dos objetivos estratégicos para a fileira da castanha, apresentados aos 

produtores de Trancoso, reuniu consenso na generalidade, tendo sido apontado como 

prioritário “Investir na luta contra pragas e doenças”. A importância ao nível do 

aumento da produção e produtividade ocupa o segundo lugar, e o de aumentar o valor 

da castanha é ultrapassado pela prioridade em investir na modernização e inovação das 

Valor de Venda no Consumidor Final 3,00 100,0% 4,00 100,0%
Margem a jusante do Produtor

Custos a jusantes à Produção
Custo de Aquisição ao Produtor 2,02 67,3% 2,02 50,5%

Custos de Produção 1,30 43,3% 1,30 32,5%

Custos de Produção 1,30 43,3% 1,30 32,5%

0,72 18,0%

Distribuição das Margens da Cadeia de Valor da Castanha  no Concelho de Trancoso 
Comercializada em Fresco (€/kg)

0,98

0,72

32,7%

24,0%Margem do Produtor sem Subsídios/Apoios

1,98 49,5%

Margem do Produtor com Subsídios/Apoios 1,31 43,5% 1,31 32,7%
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práticas culturais. A importância na transformação e produção de subprodutos é o 

último classificado (Tabela 18). 

Tabela 18: Classificação dos Produtores dos Objetivos Estratégicos da Fileira da Castanha 

 

Nota: Cada objetivo foi classificado na escala de 1 (mais importante) a 5 (menos importante). 

 

Acompanhar a importância percetível dos produtores aos objetivos apresentados, entre 

as medidas estratégicas de referência apresentadas, destaca-se em 1º lugar a prioridade 

no investimento na luta biológica contra a vespa da galha do castanheiro que reuniu o 

maior número de produtores que a consideram “muito importante” para o 

desenvolvimento da fileira da castanha no concelho de Trancoso. De seguida, foi dado 

prioridade ao aumento da produção e só depois da importância dada à modernização e 

inovação da cultura da castanha, é que foi referido ser importante aumentar o valor da 

castanha. Em último lugar das prioridades para a fileira, ficou o investimento na 

transformação e produção de subprodutos. As medidas que ainda reuniram maior 

consenso entre a maioria dos inquiridos foram o reforço da investigação científica na 

luta contra os problemas fitossanitários, e da importância em receber mais formação e 

apoio técnico sobre as práticas culturais. Em último lugar, e em consonância com o 

objetivo que ficou em último, ficou a medida de identificar os produtos transformados e 

subprodutos potenciais para mercados existentes. Em penúltimo, também ficou a 

medida de identificar novos canais de mercado, também em sintonia com o penúltimo 

objetivo. Cinco medidas empataram, no meio da tabela do ranking, estando também 

enquadradas com os objetivos do meio da tabela, conforme se apresenta na tabela 19.  

CLASSIFICAÇÃO Resultado Médio 
Amostra

1º Investir na luta contra pragas e doenças 1,7
2º Aumentar a produção da castanha e a produtividade por hectare 2,9
3º Investir na modernização e inovação das práticas culturais da castanha 3,2
4º Aumentar o valor da castanha 3,5
5º Investir na transformação e produção de sub-produtos da castanha 3,6

N.º Inquéritos Validados 48

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Tabela 19: Classificação dos Produtores das Medidas Estratégicas para a Fileira da Castanha 

 

 

  

CLASSIFICAÇÃO

1º Investir na luta biológica contra a vespa da galha do castanheiro 38,0 79,2%

2º
Reforçar a investigação cientifica na luta contra os problemas 
fitossanitários

29,0 60,4%

3º
Receber mais formação e apoio técnico sobre melhoria das práticas 
culturais existentes e mudanças pertinentes

28,0 58,3%

4º
Maior divulgação dos apoios existentes ao investimento e projetos de 
novas plantações e unidades transformadoras

22,0 45,8%

5º Criação de programas atrativos de fixação de pessoas no interior 22,0 45,8%

6º
Modernizar as práticas culturais e investir no desenvolvimento da 
mecanização da colheita

22,0 45,8%

7º Fomentar a coordenação e cooperação entre os atores da fileira 22,0 45,8%
8º Apostar na qualidade certificada da castanha através da DOP 22,0 45,8%
9º Identificar novos canais de mercado 15,0 31,3%

10º
Identificar os produtos transformados e sub-produtos potenciais para 
mercados existentes

10,0 20,8%

N.º Inquéritos Considerados: 48

N.º de vezes assinalada 
"Muito Importante"

MEDIDAS ESTRATÉGICAS
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6. Conclusões 

Através do estudo de caso da cadeia de valor da castanha no concelho de Trancoso, esta 

investigação tem dois objetivos principais. O primeiro é avaliar a cadeia de valor, ou 

seja, medir o valor criado pelas atividades localmente presentes. O segundo objetivo 

consiste na identificação dos objetivos e das medidas estratégicas necessárias para 

definir contributos para o desenvolvimento da fileira da castanha. Para tal, utilizou-se 

um modelo de análise de cadeia de valor com uma abordagem participativa com os 

atores locais. 

Dando resposta ao primeiro objetivo, o estudo revela que a cadeia de valor local se 

apresenta limitada, confirmando-se apenas as atividades e atores presentes desde a 

produção à revenda da castanha em fresco, podendo incluir alguma transformação ao 

nível de calibragem e embalamento. Os atores localmente presentes são o produtor, este 

em grande número, e um ajuntador e um grossista. 

De forma particular, e em relação à atividade a montante na cadeia, os resultados da 

caracterização geral do produtor e da produção denunciam uma forma de condução 

muito própria desta cultura agrícola que revela uma natureza muito conservadora e não 

profissionalizada. O produtor da castanha é reformado ou perto de o vir a ser, que opta 

por ocupar o seu tempo livre com esta cultura agrícola intrínseca à região e às suas 

raízes. Fá-lo com uma dedicação voluntária e apaixonada, o que leva à não 

racionalização e eficiência dos recursos, sendo o que pode explicar a dispersão dos 

resultados, e em particular o nível de carga de trabalho nas operações das práticas da 

cultura. 

Os resultados da separação da amostra em grupos, segmentados por idade da área de 

souto, levou à perceção de algumas diferenças entre o perfil do produtor das áreas com 

mais idade e das mais jovens. De facto, vimos que mais recentemente estamos perante 

um produtor que procura investir nesta cultura, mais informado e que procura as 

oportunidades de ajuda ao investimento, o que certamente confirma uma viragem na 

forma de condução mais tradicional e conservadora da cultura da castanha. 
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A produtividade média por hectare das explorações agrícolas com mais de 15 anos da 

amostra é de 765 kg de castanhas. Este valor está próximo dos valores obtidos por 

Laranjo et al. (2018) de 820 kg/ha em soutos adultos (soutos com 12 ou mais anos de 

idade). Porém, esse valor apresenta-se estar muito longe das referências indicadas pelas 

mais diversas fontes, mesmo tendo em conta alguma divergência entre as mesmas. 

Segundo o CNCFS (2018), no seu manual de investidor, um hectare plantado de 

castanha com idade compreendida entre 10 a 15 anos produz cerca de 1 500 kg/ha. 

Conforme já referido, também de acordo com AFINET (2019), o rendimento médio 

estima-se entre as 1 500 a 2 000 kg/ha. Já o INIAV (2021) afirma que os valores 

máximos de produção por árvore podem chegar aos 300 kg/ano correspondendo a 2 200 

a 4 500 kg/ha. Confirma-se, portanto, que os valores de rendimento dos soutos da 

amostra utilizada, de produtores da castanha de Trancoso, estão abaixo do seu potencial. 

No entanto, a conta de exploração da produção da castanha da amostra revela-se 

significativamente positiva, com uma rentabilidade média de 1 168 €/ha de souto, ou 

então, de 1,31 €/kg de castanha. Importa relembrar que 93% de carga de trabalho é não 

assalariada e as ajudas de subsídios/apoios recebidos permitem este resultado positivo. 

Também confirmamos que o valor acrescentado da castanha de Trancoso começa no 

produtor, onde o custo de produção é de 1,30 €/kg e a margem do produtor é, portanto, 

de 1,31 €/kg considerando as ajudas ao produtor, e de 0,72 €/kg sem as ajudas. A 

margem relativa do produtor pode ascender aos 43,5% considerando as ajudas (até 24% 

sem as ajudas). Conforme referido atrás, os subsídios representam um peso ainda 

considerável. A margem no produtor é tanto maior quanto menor o número de atores até 

ao consumidor final. Contudo, para valores de venda maiores no consumidor final, a 

margem relativa do produtor é inferior, transferindo-se valor para a margem relativa dos 

atores a jusantes do produtor da castanha, que será tanto maior quanto o nível de custos 

adicionais incorporados, justificando um valor final da castanha superior.  

Segundo Mac Clay e Feeney (2019), é inevitável saber quanto valor é criado e como é 

distribuído pela cadeia, em particular, quanto valor é criado por cada ator e quanto 

recebe é constantemente discutido tendo este estudo contribuído certamente para melhor 

compreender e confrontar esses conflitos, ao determinar e estimar os indicadores de 

margens dos atores da cadeia. 
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O valor acrescentado da cadeia da castanha de Trancoso, não é, portanto, na sua maior 

parte realizado dentro do concelho. Sendo uma região de produção da castanha, com 

DOP, haverá oportunidade de se estabelecerem atores de transformação retendo maior 

valor acrescentado criado pelo produto local. Segundo Humphrey e Navas-Aleman 

(2010), o desenvolvimento de cadeias de valor locais não impede e frequentemente 

inspira oportunidades de exportação, se bem que, o foco das intervenções deve ser na 

melhoria da capacidade dos produtores, aumentando o fluxo de conhecimento e recursos 

e o desenvolvimento de oportunidades de mercado.  

Os resultados obtidos na aferição dos produtores sobre a importância dos objetivos e 

medidas prioritárias para a desenvolvimento da fileira, evidenciam uma preocupação 

muito orientada para a produção da castanha relegando para menos prioritário as 

questões relacionadas com os restantes elos da cadeia e com o desenvolvimento de 

mercado. Esta perceção é natural devido, não só ao elo da cadeia inquirido, mas também 

tem origem no perfil conservador e tradicional do produtor local. Todavia, face às 

caraterísticas de uma cadeia local pouco desenvolvida e segundo Hainzer (2019), as 

estratégias de desenvolvimento devem abranger toda a cadeia global, orientando-se as 

intervenções tanto para a capacidade, interligações e desenvolvimento de mercado. 

Para terminar, importa destacar alguns pontos com relevância significativa para a 

interpretação dos resultados obtidos neste trabalho. Primeiro, importa destacar que dada 

a natureza sensível da informação económica a ser recolhida e à proximidade com o teor 

fiscal que os dados representam, pode-se levantar a questão do enviesamento 

propositado nas respostas por parte dos inquiridos. Tal preocupação esteve sempre 

presente na forma como se realizou o estudo, bem como os próprios resultados 

consideram e admitem essa possibilidade. 

Adiciona-se, ainda, outro tipo de limitações inerentes à condução deste estudo que se 

relacionam, nomeadamente, com a dificuldade na realização dos inquéritos e no tipo de 

informação obtida. Não só o contexto pandémico resultou na dificuldade de obter uma 

amostra maior, como também a indisponibilidade dos produtores limitou o número de 

inquéritos alcançado. Esta situação originou a heterogeneidade da amostra, dificultando 

a obtenção de resultados. Por último, o facto de a cadeia local ser pouco desenvolvida, 

limitou a abrangência deste estudo aos restantes elos da cadeia de valor. 
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Qualquer dúvida/esclarecimento não hesite em contactar: 938407496 (Valéria Alves).

A. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO PRODUTOR E DA ATIVIDADE AGRÍCOLA

A1 Qual a sua idade?

anos

A2 Qual o seu nível de escolariedade?

Básico Secundário Pós-Secundário Superior Nenhum

A3 Que tempo dedica à atividade agrícola?

Tempo total Tempo parcial Tempo Livre

A4 Como classifica o rendimento da atividade agrícola na totalidade do seu rendimento familiar? 

Fonte principal Fonte secundária Fonte residual

A5 De que forma exerce a atividade agrícola?

Sociedade Anónima Outra

A6 Tem contabilidade organizada?

Não Sim

A7 No ano 2020, quantos hectares de terreno tinha afeto à atividade agrícola?

hectares

A8 Tem outras atividades para além da produção de castanha?

Não Sim
 (Se não, pode passar à pergunta B1)
A8.1 Se sim, quais as mais relevantes?

B. CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS SOUTOS E OS CUSTOS DE INVESTIMENTO PARA A PRODUÇÃO DA CASTANHA

B1 Em que freguesia(s) se encontram os soutos afetos à produção de castanha?

B2 Quantos hectares de souto são no total?

hectares

B3 Quantas parcelas são no total?

parcelas

B4 Quantos castanheiros aproximadamente são no total?

castanheiros

Este questionário tem como propósito a recolha de dados para uma investigação académica no âmbito do protocolo TranCastNut - 
Projeto de investigação e desenvolvimento da UTAD em parceria com o Município de Trancoso.
Pretende-se que este questionário seja respondido por produtores de Castanha do concelho de Trancoso. 

É garantida a segurança, proteção e confidencialidade dos dados recolhidos. A participação nesta investigação tem um carácter 
voluntário, pelo que pode interromper o preenchimento do questionário, a qualquer momento, se assim o entender.

Empresário em 
Nome Individual

Sociedade em nome 
individual

Este questionário é anónimo. A informação recolhida será utilizada, exclusivamente, para fins de investigação. Por esse facto lhe 
pedimos que responda com sinceridade para que os resultados possam ajudar aos avanços da ciência.

Por uma questão de respeito informamos que o questionário é longo, estimando que demorará cerca de 30 a 40 minutos a responder, 
pelo que agradecemos desde já o tempo que nos vai dedicar.
Pede-se que as respostas sejam enviadas para: questionariocastanha@gmail.com

Sociedade Por 
Quotas
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B5 Quantos hectares de souto foram plantados por si, em que anos e qual o custo total com cada implantação?
 (Considere os custos desde a preparação do terreno até à plantação das árvores, incluindo mão de obra e custos máquina)

Ano hectares euros

Ano hectares euros

Ano hectares euros

Ano hectares euros

B5.1 Detalhe os custos com a implantação mais recente que indicou.

euros com a Preparação do terreno (incluir mão de obra e custos máquina com limpeza, lavoura, ripagem…)

euros com a Fertilização do terreno  (incluir mão de obra, custos máquina e o custo dos produtos aplicados)

euros com a Aquisição dos castanheiros (indicar o custo das árvores que comprou)

euros com a Plantação dos castanheiros  (incluir mão de obra, custos máquina necessários à plantação)

euros com a Rega (incluir mão de obra, custos máquina, …)

euros com outros custos Quais?

B5.2 Se instalou um sistema de rega, qual foi o custo e em que ano?

Ano euros Tipo de Rega

B6 Quantos hectares de souto comprou com a plantação de castanheiros já instalada, em que anos e qual o custo?

Ano hectares euros

Ano hectares euros

B7 Quantos hectares de soutos foram herdados ou tem em terrenos alugados?

hectares de soutos herdados hectares de soutos alugados

B7.1 Se tem soutos alugados, qual é o acordo contratual que tem com o proprietário dos terrenos alugados?

A receita da produção é dividida entre as partes. Indique qual a percentagem com que fica

Paga renda anual. Indique qual o valor euros/ano

Outro Acordo. Qual?

B8 Fez construções para apoio à produção da castanha? (Armazéns, Hangar, …)

Não Sim
 (Se não construiu, pode passar à pergunta B9)
B8.1 Indique que tipo de construção, o ano em que construiu e quanto custou?

(Por exemplo Armazém em bloco , Armazém em pedra , Hangar de madeira …) Ano Custo

B9 Comprou trator ou alfaias para a cultura da castanha?

Não Sim
 (Se não comprou, pode passar à pergunta B10)
B9.1 Em que anos comprou e quanto custou?

Ano Custo
Trator
Quais as alfaias ? (Indique apenas as que usa para a castanha)
Nome da Alfaia Ano Custo
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B10 Comprou máquinas para a colheita da castanha do tipo "por aspiração"? (equipamentos pneumáticos)

Não Sim
 (Se não, pode passar à pergunta B11)
B10.1 Essas máquinas são de que tipo, em que ano foram compradas e qual o seu custo?

Ano Custo
Máquinas pequenas transportadas por um operador

Máquinas grandes com mobilidade própria ou atreladas ao trator

B11 Fez algum emprestimo para financiar os investimentos que fez com a cultura da castanha?

Não Sim
 (Se não, pode passar à pergunta C1)
B11.1 Se sim, em que ano e qual o montante?

Ano euros

Ano euros

C. CARACTERIZAÇÃO DOS CUSTOS COM A PRODUÇÃO DA CASTANHA NO ANO 2020

C1 Qual foi o preço médio da mão de obra que pagou no ano 2020?  (O valor da "jeira")

euros/dia Não utilizei

C2 Qual foi o preço médio da hora de máquina de grande porte que pagou no ano 2020?
 (A considerar trator, retroescavadora ou máquina equiparada)

euros/hora Não utilizei

C3 Fez plantação de castanheiros para falhas nos soutos no ano 2020? (A "retancha")

Não Sim
 (Se não, pode passar à pergunta C4)
C3.1 Qual foi a quantidade total de horas de trabalho com a essa plantação? (Indicar as que se aplicam)

horas de mão de obra do próprio horas de máquina do próprio

horas de mão de obra contratada horas de máquina contratada

C3.2 Qual foi o custo dos castanheiros que plantou?

euros

C4 Fez enxertia de castanheiros no ano 2020?

Não Sim
 (Se não, pode passar à pergunta C5)
C4.1 Qual foi a quantidade total de horas de trabalho com essa enxertia?  (Indicar as que se aplicam)

horas de mão de obra do próprio horas de máquina do próprio

horas de mão de obra contratada horas de máquina contratada

C4.2 Qual foi o custo da enxertia que utilizou?

euros

C5 Fez poda no ano 2020?

Não Sim
 (Se não, pode passar à pergunta C6)
C5.1 Qual foi a quantidade total de horas de trabalho com a poda?  (Indicar as que se aplicam)

(Incluir também o trabalho com a remoção do material resultnte das podas realizadas)

horas de mão de obra do próprio horas de máquina do próprio

horas de mão de obra contratada horas de máquina contratada
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C6 Fez mobilização de terras no ano 2020?  (A lavragem dos soutos)

Não Sim
 (Se não, pode passar à pergunta C7)
C6.1 Qual foi a quantidade total de horas de trabalho com a mobilização de terras que realizou no ano todo?

 (Indicar as que se aplicam)

horas de máquina do próprio horas de máquina contratada

C7 Fez corte do coberto vegetal/capinagem no ano 2020?

Não Sim
 (Se não, pode passar à pergunta C8)
C7.1 Qual foi a quantidade total de horas de trabalho com o corte do coberto vegetal/capinagem que realizou no ano todo?

 (Indicar as que se aplicam)

horas de mão de obra do próprio horas de máquina do próprio

horas de mão de obra contratada horas de máquina contratada

C7.2 Se aplicou herbicida qual foi o custo do produto aplicado?

euros

C8 Fez aplicação de fertilizantes no ano 2020?

Não Sim
 (Se não, pode passar à pergunta C9)
C8.1 Que tipo de fertilizante aplicou?

Mineral (Comercial) Orgânico. Qual?

C8.2 Qual foi a quantidade total de horas de trabalho com a aplicação de fertilizantes?  (Indicar as que se aplicam)

horas de mão de obra do próprio horas de máquina do próprio

horas de mão de obra contratada horas de máquina contratada

C8.3 Qual foi o custo com o fertilizante aplicado?

euros

C9 Fez aplicação de fitofarmaceuticos no ano 2020?

Não Sim
 (Se não, pode passar à pergunta C10)
C9.1 Que tipo de fitofármaco aplicou?  (Indicar as que se aplicam)

Combate a Doenças Combate a Pragas Outro

C9.2 Qual foi a quantidade total de horas de trabalho com essa aplicação de fitofarmacêuticos que realizou no ano todo?
 (Indicar as que se aplicam)

horas de mão de obra do próprio horas de máquina do próprio

horas de mão de obra contratada horas de máquina contratada

C9.3 Qual foi o custo dos fitofármacos aplicados?

euros

C10 Fez largadas de parasitoides para combate à vespa das galhas do castanheiro no ano 2020?

Não Sim
 (Se não, pode passar à pergunta C11)
C10.1 Qual foi o custo das largadas que realizou?

euros

Tratamentos recomendados na 
conservação/manutenção dos castanheiros
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C11 Fez rega no ano 2020?

Não Sim
 (Se não, pode passar à pergunta C12)
C11.1 Que tipo de rega fez ?  (Indicar as que se aplicam)

Rega manual Rega com auxílio de máquina Sistema de Rega Instalado

C11.2 Qual foi a quantidade total de horas de trabalho com a rega que realizou no ano todo?  (Indicar as que se aplicam)

horas de mão de obra do próprio horas de máquina do próprio

horas de mão de obra contratada horas de máquina contratada

C11.3 Se teve outros custos com a rega, indique-os? (Considere por exemplo o custo da água, combustível ou eletricidade)

euros

C12 Fez colheita de castanha no ano 2020?

Não Sim
 (Se não, pode passar à pergunta C13)
C12.1 Fez alguma colheita de forma mecanizada "por aspiração" (equipamentos pneumáticos)?

Não Sim
 (Se não, pode passar à pergunta C12.2)
C12.1.1 Que tipo de máquinas utilizou na colheita mecanizada que fez?  (Indicar as que se aplicam)

Outro

C12.1.2 Qual foi a quantidade total de horas de trabalho com a colheita mecanizada que realizou?  (Indicar as que se aplicam)

horas de mão de obra do próprio horas de máquina do próprio

horas de mão de obra contratada horas de máquina contratada

C12.1.3 Se contratou o serviço da colheita mecanizada, qual foi o custo?

euros

C12.2 Qual foi a quantidade total de horas de trabalho com a colheita manual que realizou?  (Indicar as que se aplicam)

horas de mão de obra do próprio horas de máquina do próprio

horas de mão de obra contratada horas de máquina contratada

C13 Qual foi o valor que gastou no ano de 2020 com os seguintes custos associados à produção da castanha:
Custo Custo

Seguros de Pessoal Conservação e reparação de benfeitorias
 (construções, melhoramentos fundiários)

Seguros de Máquinas Conservação e reparação de máquinas/equipamentos

Seguros dos castanheiros Quotas Associações/Cooperativas da Caastanha

Seguros de Construções

C14 Que outros custos teve no ano 2020 que não foram aqui referidos e que considere relevante valorizar?

euros/ano

euros/ano

D. A PRODUÇAO, A VENDA E OS RENDIMENTOS DE CASTANHA DO ANO 2020

D1 Quais os subsídios que recebe sobre os castanheiros e para quantos hectares?  (Indicar os que se aplicam)

Produção Integrada hectares

Produção Biológica hectares

Outros hectares Quais?

Nenhum

Máquinas pequenas transportadas por um 
operador

Máquinas grandes com mobilidade própria 
ou atreladas ao trator
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D2 Qual foi a produção total de castanha em kilogramas?  ( A soma das que vendeu e que não vendeu)

kgs

D3 Quais as quantidades de castanhas vendidas e quais os respetivos preços médios?
 (Indicar os modos de produção que se aplicam)

kgs de castanha em modo convencional preço/kg

kgs de castanha em modo biológico preço/kg

kgs de castanha certificada DOP-Os Soutos da Lapa preço/kg

kgs de castanha em outra situação preço/kg

D4 A quem vendeu as castanhas?  (Indicar as quantidades em cada um que se aplica)

kgs a um Ajuntador Quem e de onde?

kgs a um Grossista Indique os nomes

kgs a Retalhistas Indique os nomes
 (supermercados, restaurantes, magusteiros…)
kgs em Feiras  Quais as Feiras?

kgs de castanha de outra forma  Qual?

D5 Quem definiu o preço de venda da maior parte das castanhas que vendeu?

A quem vendi Eu

D6 Se teve custos de transporte com a castanha que vendeu, indique o valor.

euros

D7 Qual o destino da castanha que não vendeu?  (Indicar as que se aplicam)

Consumo Próprio Ofertas Semente Outro                   Qual?

E. OBJETIVOS E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO ESTRATÉGICOS NECESSÁRIOS NA FILEIRA DA CASTANHA

E1 Ordene os seguintes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS para a fileira da castanha segundo a sua importância?
1 - o mais importante e 5 - o menos importante.

Aumentar a produção da castanha e a produtividade por hectare

Aumentar o valor da castanha

Investir na modernização e inovação das práticas culturais da castanha

Investir na luta contra pragas e doenças

Investir na transformação e produção de sub-produtos da castanha

E2 Das seguintes medidas estratégicas para a fileira da castanha assinale com X as 5 que considere mais importantes?

Maior divulgação dos apoios existentes ao investimento e projetos de novas plantações e unidades transformadoras

Criação de programas atrativos de fixação de pessoas no interior

Receber mais formação e apoio técnico sobre melhoria das práticas culturais existentes e mudanças pertinentes

Modernizar as práticas culturais e investir no desenvolvimento da mecanização da colheita

Fomentar a coordenação e cooperação entre os atores da fileira 

Apostar na qualidade certificada da castanha através da DOP

Identificar novos canais de mercado

Investir na luta biológica contra a vespa da galha do castanheiro

Refoçar a investigação cientifica na luta contra os problemas fitossanitários

Identificar os produtos transformados e sub-produtos potenciais para mercados existentes

Muito Obrigada!
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