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Milho
É uma das matérias-primas de 
base mais importantes para a 
alimentação animal. Portugal 
compra sobretudo à Ucrânia e 
o preço aumentou 123% desde 
o início da guerra. O chamado 
milho forrageiro serve para 
alimentar animais durante  
o inverno.

Fertilizantes
A Rússia e a Bielorrússia são, 
respetivamente, o primeiro e 
o sexto maiores exportadores 
mundiais de fertilizantes, 
representando um total de 
20% da oferta global. Por causa 
da guerra, a Rússia já anunciou 
proibições de exportação de 
fertilizantes para “países  
não-amigos”.

Níquel
É utilizado em várias ligas 
metálicas, que, por sua vez, 
servem para a construção de 
vários tipos de materiais que 
são usados em componentes 
tecnológicas, como, por 
exemplo, semicondutores. 
A Rússia é um dos maiores 
produtores mundiais de níquel.

Trigo
A Ucrânia e a Rússia também 
produzem, mas no caso 
português as compras são 
feitas sobretudo a França. 
Aquele que é designado como 
trigo panificável é diretamente 
utilizado pelas padarias e o 
trigo forrageiro e usado para 
alimentação animal.

Óleos vegetais
A Rússia e a Ucrânia 
representam, conjuntamente, 
57% das exportações globais 
de óleo de girassol. Os preços 
do óleo vegetal atingiram 
máximos históricos em 
fevereiro. Para além da guerra, 
o mau tempo também não 
ajudou à produção. Portugal 
compra a ambos os países.

Petróleo e gás
Os preços não param de subir 
e a volatilidade está instalada. 
A Rússia vende petróleo e gás 
praticamente a toda a Europa 
e não há solução à vista para a 
substituição deste fornecedor.

PARA QUE SERVEM AS MATÉRIAS-PRIMAS QUE VÊM DA RÚSSIA E DA UCRÂNIA

EXIGÊNCIAS  
AO GOVERNO

 ^  Alívio fiscal, nomeadamente 
IVA e ISP (imposto sobre  
os produtos petrolíferos)

 ^  Atribuição de verbas do 
Fundo Ambiental (ou outros) 
para redução de tarifas  
de gás e de eletricidade

 ^  Admissão da necessidade, 
sobretudo no gás, de se 
recorrer ao défice tarifário

 ^  Apoios diretos às empresas 
de sectores muito expostos  
à concorrência externa  
e com elevada dependência 
energética

 ^  Manutenção do regime  
de lay-off simplificado que 
vigorou durante a pandemia

 ^  Pressionar a Comissão 
Europeia a eliminar taxas  
à importação de matérias- 
-primas fora da Europa, 
como aço e alumínio,  
e a fazer compras em bloco, 
como nas vacinas da covid-19

Energia  
e matérias- 
-primas 
travam 
indústria

Subida dos custos e falta de 
materiais obrigou algumas 
empresas a parar

Textos Cátia Mateus,  
Margarida Cardoso  

e Vítor Andrade

Com o conflito na Ucrânia lon-
ge da resolução, as empresas 
portuguesas começam a contar 
‘baixas’ de guerra. A escalada 
dos custos da energia e de al-
gumas matérias-primas está 
a colocar a indústria nacional 
sob pressão, sobretudo nos 
segmentos mais expostos ao 
uso intensivo de gás natural 
e eletricidade. Já há empre-
sas a suspender atividade na 
indústria agroalimentar, têx-
til, metalúrgica e cerâmica. A 
Confederação Empresarial de 
Portugal (CIP) admite que o ce-
nário pode agravar-se e sinaliza 
que sem uma ação musculada e 
rápida por parte do Governo e 

da Europa a garantir apoios às 
empresas as falências e despe-
dimentos não tardarão.

Já a Confederação Nacional 
da Agricultura (CNA) asse-
gura que, “com as culturas 
de outono/inverno perdidas 
e com explorações pecuárias 
a desfazerem-se de animais 
reprodutores por não terem 
meios para os alimentar”, isso 
significa “o fim mais do que 
provável” de muitas explora-
ções e, consequentemente, 
será cada vez maior a depen-
dência externa de bens agroa-
limentares.

“O fundamental é termos 
auxílio urgente do Estado”, 
assume José Sequeira, presi-
dente da APICER — Associação 
Portuguesa das Indústrias de 
Cerâmica e Cristalaria, sector 
onde as empresas já começa-

ram a parar por períodos de 
uma a três semanas, incapazes 
de enfrentar o aumento mé-
dio do custo do gás natural de 
500%, mas que em alguns ca-
sos chega a multiplicar-se por 
10, dependendo dos contratos 

e respetivas renovações. “Se a 
quota da energia nos custos de 
produção era de 25% a 40%, 
dependendo do subsector e da 
eficiência da organização, ago-
ra pode atingir os 85%. É in-
comportável”, diz o líder de um 

sector que teve sete empresas 
paradas esta semana e viu oito 
anunciarem paragens. 

Na metalurgia repetem-se os 
alertas de “asfixia” pela subida 
dos custos da energia e de ma-
térias-primas como o aço ou o 
níquel. A ANEME — Associa-
ção Nacional das Empresas 
Metalúrgicas e Metalomecâni-
cas admite haver já empresas 
a reduzir a escala de produção, 
enquanto a AIMMAP — Asso-
ciação dos Industriais Metalúr-
gicos, Metalomecânicos e Afins 
de Portugal adianta que muitos 
armazéns fornecedores não dão 
cotação para venda (de maté-
rias-primas), o que pode deixar 
as empresas paradas por falta de 
stock. No subsector dos compo-
nentes automóveis há indicação 
de que fabricantes na Alemanha 
vão começar a fechar.

A acompanhar a Siderurgia 
Nacional MEGASA, uma das 
primeiras a suspender ativida-
de devido ao aumento dos cus-
tos energéticos, haverá cada vez 
mais empresas, dizem todos os 
sectores, têxteis incluídos, onde 
a preocupação principal são 
os acabamentos (lavandarias 
e tinturarias). A Hindu, de Fa-
malicão, já está em liquidação 
e o contingente que trabalha 
apenas alguns dias por semana 
aumenta no Vale do Ave, diz o 
presidente da associação secto-
rial ATP, indicando que a fileira 
está a perder encomendas da 
nova coleção para países como 
a Turquia.

Lay-off, a resposta rápida

O papel também enfrenta “de-
safios difíceis”, admite o pre-

A indústria do vidro está 
entre as que mais sentem 

o efeito da subida dos 
custos de energia  
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sidente da CELPA, Francisco 
Gomes da Silva. A Navigator 
anunciou uma sobretaxa a par-
tir de 1 de abril e o ponto de 
situa ção semanal que a fileira 
faz a nível europeu agrava-se a 
cada semana, até porque há em-
presas a fechar em vários países.

Uma das medidas que as as-
sociações e confederações em-
presariais têm reivindicado do 
Governo é a manutenção do re-
gime de lay-off simplificado que 
vigorou durante a pandemia, 
uma medida que o ministro da 
Economia, Pedro Siza Vieira, 
agora recusa, sob o argumento 
de que o contexto é diferente 
e de que “as empresas afeta-
das pela escalada de preços da 
energia são poucos milhares”.

António Saraiva, presidente 
da CIP, discorda. “As empresas 
estão a lidar com duas crises, 
porque a pandemia ainda não 
acabou”, realça. Desde 2021, o 
mercado enfrenta uma tripla 
conjugação de fatores — subida 
dos preços da energia e das ma-
térias-primas (incluindo metais) 
e falta de liquidez de alguns mer-
cados de matérias-primas, o que 
originou prazos de entrega dila-
tados e subida de preços —, que 
o atual cenário veio agravar. “As 
empresas estão perante desafios 
potencialmente maiores do que 
na pandemia”, diz. Se não forem 
disponibilizados apoios adequa-
dos e rápidos, “vão despedir e 
fechar portas”. O lay-off simpli-
ficado “é o que melhor serve as 
necessidades das empresas para 
minorar os efeitos da guerra”, e 
a resposta deve ser nacional mas 
também europeia.

O Governo já avançou com 
um pacote de medidas e de Bru-
xelas também já chegou uma 
boia de salvação: o Quadro 
Temporário de Crise, que flexi-
biliza as regras da concessão de 
ajudas de Estado, permitindo 
aos Estados-membros apoiar 
a economia face aos efeitos do 
conflito na Ucrânia.
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O lay-off simplificado 
“é o que melhor serve 
as necessidades  
das empresas”,  
diz António Saraiva

GUERRA NA UCRÂNIA    >>

SECTOR  
DE ATIVIDADE

CONSUMOS 
ENERGÉTICOS 

CONSUMOS S

TOTAIS
PRODUTOS 

PETROLÍFEROS ELETRICIDADE GÁS
NATURAL

RESÍDUOS E
RENOVÁVEIS

DEPENDÊNCIAS
CRÍTICAS

Ind. Extrativas 82,04 37% 52% 11% 0% Eletricidade
e gasóleo

Ind. Agroalimentar 463,86 11% 36% 46% 7% Gás natural
e eletricidade

Ind. Têxtil 245,59 1% 26% 69% 4% Gás natural
e eletricidade

Ind. do Papel 
e da Pasta de Papel 1.326.413 3% 24% 36% 37% Biomassa

e gás natural

Ind. Químicas 475,76 7% 44% 47% 2% Gás natural
e eletricidade

Ind. da Cerâmica 271,86 6% 13% 74% 7% Gás natural
e eletricidade

Ind. do Vidro 237,46 <1% 19% 81% 0% Gás natural
e eletricidade

Ind. do Cimento 
e da Cal 550,20 50% 10% 10% 30% Coque de petróleo

e resíduos

Ind. Metalúrgicas 48,97 10 % 
(7% é carvão) 43% 47% <1% Gás natural

e eletricidade

Siderurgia 188,84 4 % 
(3% é carvão) 69% 27% 0% Eletricidade

e gás natural

Ind. do Calçado, 
Vestuário e Curtumes 43,27 5% 55% 32% 8% Eletricidade

e gás natural

Ind. da Madeira 147,00 4% 49% 6% 41% Eletricidade
e biomassa

Ind. Metaloeletro-
mecânicas 220,11 10% 64% 26% <1% Eletricidade

e gás natural

DEPENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA (COM COGERAÇÃO NA PARCELA DE CALOR)
Em tep (toneladas equivalentes de petróleo) e %
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