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Introdução 

Características e especificidade das atividades agrícolas do setor primário que é a agricultura, tem por base a sua 

enorme ou total dependência às políticas globais e mercados internacionais que são os responsáveis pelos preços 

pagos ao produtor estabelecido por operadores da mesma cadeia de valor. Agora designada fileira que é 

caracterizada por setores económicos distintos como é o agronegócio o qual tem vindo a considerar a produção 

agrícola, como atividade secundária enquanto parte integrada do ciclo da exploração industrial. Por sua vez e a nível 

global novos paradigmas da contabilidade estão valorizar cada vez mais a contabilização das atividades agrícolas 

que é precisamente o que caracteriza a contabilidade agrícola tal como a conhecemos: uma contabilidade 

adequada a gestão analítica dos ativos biológicos, em que tais recursos não são consumidos diretamente pelos 

produtos mas pelas atividades, as quais por sua vez são consumidas pelos produtos. Por conseguinte é 

fundamental existir o controlo de uma função sistémica do património na agricultura que consideramos ser uma 

das teorias da doutrina do neopatrimonialismo, como elaboramos no seguinte quadro. 

 

Teorias do Neopatrimonialismo e organismos ligados à contabilidade na Agricultura 

1 - Teoria do equilíbrio (1958-1964) 

ONU (FAO) 
Investigação em Portugal no CEEA – Centro de 
Estudo de Economia Agrária da Gulbenkian  

 
 
2 - Teoria dinâmica de circulação (década de 70) 
 

UE – Política Agrícola Comum 
Contabilidade agrícola em centros de gestão 
(França). 
 

3- Teoria das funções sistemáticas do património 
do rendimento (década 80) 

 
Ministério da Agricultura (RICA) 
Implementação da contabilidade agrícola por 
Margens Brutas. 
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Contabilidade agrícola 

Para além de uma formação académica no ramo da agricultura (ciências agrárias), outros conhecimentos teóricos 

adquiridos ao longo da vida durante décadas no domínio da contabilidade de gestão agrícola, conjugado com 

práticas exercidas em contabilidade de empresas agrícolas para efeitos do apuramento e gestão dos rendimentos 

das atividades agrícolas, foram os principais pilares da nossa aprendizagem também ela associada ao fascínio da 

história e ciência da contabilidade, mais recentemente através da escola do Neopatrimonialismo do Prof. Rodrigo 

Chaves. Ensina pois a história que a contabilidade foi tradicionalmente vocacionada para os sectores do comércio e 

da indústria, conforme o ensino dado então nas “aulas do comércio” em Portugal destinado às principais atividades 

económicas que existiram naquele tempo. A agricultura por sua vez até às últimas décadas do século passado, tinha 

características e sistema de organização próprios do minifúndio, ou seja uma agricultura de subsistência. Desde logo 

marginalizada por não ser uma atividade económica relevante mas pelo seu contrário ter essencialmente um 

caracter social (agricultura familiar); um meio de sobrevivência das famílias rurais, desde logo muito distante do 

objetivo principal que qualquer entidade empresarial tem, que é a obtenção do Lucro. Por sua vez existe hoje em 

Portugal uma nova tendência que também inferioriza o setor primário. Ele é o agronegócio que desvaloriza a 

existência de Ativos Biológicos em contabilidade. 
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Ativos biológicos 

Nas atividades agrícolas, os animais de criação em exploração nas atividades Animais e culturas e plantações em 

crescimento e/ou em produção em atividades Vegetais são ativos relevantes os quais pela sua importância e 

natureza própria (transformação biológica) são classificados como Ativos Biológicos. Tais ativos em tudo influenciam 

direta e de forma imediata o valor patrimonial da empresa agrícola e por conseguinte o valor do plano do negócio 

da fileira do produto. Daí ser refletido no inventário (Stocks) qualquer ocorrência que influencie o valor dos 

produtos agrícolas e ativos biológicos devido a perdas ou ganhos no período a que dizem respeito, tal como 

preconiza a norma internacional de contabilidade para a agricultura IAS41 – Internacional Accounting Standard 41. 

Exemplo de ocorrências e da necessidade da sua relevância contabilística no resultado do mesmo período podem 

ser as perdas causadas por mortes de animais, destruições de plantações e /ou culturas de estufas, devido a 

incêndios ou outras calamidades, como causas ou agentes tal como é abordada na doutrina do Neopatrimonialismo 

e que equiparamos ao normativo contabilístico internacional para a agricultura conforme quadro da nossa autoria. 

Equivalência de paradigmas 

IAS41 
 

 
Doutrina Neopatrimonial  

 

Elementos da natureza (solo, água e sol). 
Causas 
agentes 

São motoras do 
património ou que agem 
sobre o mesmo para que 
o movimento ocorra. 

Atividades agrícolas. 
Funções 
patrimoniais 

Utilização dos meios 
patrimoniais para 
satisfação da 
necessidade. 

Plantas e animais vivos ligados à terra Natureza funcional 
Ativos biológicos Identidade funcional 
Alimentação dos animais e fertilização das 
plantas 

Relatividade funcional 

Área (Ha) e Animais (Nº cabeças por lotes) Proporcionalidade funcional 
Terrenos agrícolas, trabalho e capital Organização sistemática 
Animais em pastoreio que se alimentam de 
plantas em crescimento. 

Interação 

Transformação biológica dos ativos biológicos 
(nascimento, crescimento, reprodução e 
morte) 

Assimilação 

Produtor agrícola Eficácia socio-ambiental 
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Conclusão  

Ainda que tenha sido deturpado, porque proibido em Portugal por normativo nacional a aplicação da mensuração 

dos ativos pelo Justo Valor, é critério fundamental para o cálculo das perdas e ganhos em rendimentos das 

atividades agrícolas, tais como os princípios do neopatrimonialismo, a gestão do valor patrimonial das entidades 

através das suas perdas ou ganhos. Manter sistemas de contabilidade comercial por custos como principal objetivo 

da contabilidade para as empresas (fiscalidade) é impedir a essência da contabilidade que importa aos gestores 

para a gestão do negócio. Desde logo reconhecer e contabilizar custos como fornecimento de serviços relacionados 

com os gastos da operacionalidade da atividade é uma contabilização imprópria para a gestão, uma vez que 

prejudica o valor do negócio como é a contabilidade que assenta essencialmente em custos atribuídos, como são as 

depreciações em ativos biológicos. Tais procedimentos deturpam o apuramento do EBITDA E EBIT e por 

conseguinte o valor patrimonial da entidade responsável pela produção agrícola que faz parte do agronegócio.  

                                                           
i Escola do Prof. António Lopes de Sá seguida pelo Prof. Rodrigo Chaves 

 https://profrodrigochaves.com.br/ 
 

https://profrodrigochaves.com.br/


3 
 

                                                                                                                                                                          
 


