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A agricultura em Portugal conhece no-
vos dias e está na mira de investidores 
europeus e norte-americanos, com tran-
sações que terão totalizado, em excesso, 
20.000 hectares, no último ano. As cultu-
ras eleitas são, essencialmente, a azeito-
na e a amêndoa, verificando-se também 
muito interesse nos pequenos frutos, ci-
trinos, frutos tropicais, pomóideas, pru-
nóideas, na vinha e no vinho, tanto no 
Alentejo como no Douro, incluindo na 
produção de Vinho do Porto. Estivemos 
à conversa com Inês Marques Lopes, 
mestre em Engenharia Agronómica pelo 
Instituto Superior de Agronomia, que 
atualmente integra o Departamento de 
Avaliações da CBRE Portugal, onde se 
dedica à avaliação de ativos agrícolas a 
nível ibérico.
Em março deste ano, Inês foi uma das 
três premiadas com o prémio TalentA – 
um prémio promovido pela CAP e pela 
Corteva Agriscience que distingue e 
apoia projetos implementados por mu-
lheres no setor agrícola.

A CBRE é uma das empresas mais 
ativas em termos de avaliações imo-
biliárias e foi pioneira na aposta 
neste setor em Portugal. A que se de-
veu esta entrada no Agribusiness?
Como em todas as outras áreas, o que 
verdadeiramente nos move são os dese-
jos e necessidades dos nossos clientes. 
Percebemos que o setor necessitava de 
mais profissionalismo e especialização e 
assim não nos deixámos ficar para trás. 
Pusemos mãos à obra e montámos um 
departamento exclusivo, focado e rico 
em know-how especializado – como diz, 
pioneiro em Portugal – para melhor ir ao 
encontro daquele que já era um anseio 
de muitos dos nossos clientes.

A CBRE Portugal começou a linha de 
negócio Agribusiness em 2020 para 
apoiar o investimento no setor agrí-

«A CBRE JÁ AVALIOU MAIS DE 30 MIL 
HECTARES EM PORTUGAL E ESPANHA 

DESDE O INÍCIO DO ANO»
cola. Têm tido resultados positivos?
Os resultados têm superado largamente 
as expectativas. Tem-se verificado um in-
teresse crescente por parte de investido-
res nacionais e estrangeiros e os serviços 
que prestamos (avaliação, transação e 
consultoria) têm sido cada vez mais so-
licitados. Desde o início do ano, já ava-
liámos mais de 30.000 ha em Portugal e 
Espanha.

Quais as principais atrações ao in-
vestimento no setor agrícola? E que 
desafios existem?
O setor agrícola costuma ser encarado 
como um inflation-hedge asset, isto é, 
um ativo que, num portfólio, atua con-
tra as forças inflacionárias. Acredito que 
todos compreendamos a atratividade 
deste aspeto no contexto atual (risos). 
Como diz o setor, “a terra já não se fa-
brica” e, se a escassez determina o va-
lor, podemos concluir que, como classe 
de ativos, os ativos agrícolas se tornam 
bastante interessantes. Adicionalmen-
te, os mais típicos investidores agrícolas 
são atores com visões de longo-prazo e, 
nesse aspeto, a Agricultura é imbatível. 
Os fundamentais estão todos lá: preci-
samos de alimentar mais pessoas, com 
cada vez menos terra arável. Isto levará 
a uma intensificação, cuja única alterna-
tiva que tem é ser sustentável, e a uma 
crescente rentabilização do fator terra.

Qual o aporte de valor que a CBRE 
traz consigo?
Somos competitivos produzindo resulta-
dos de qualidade a um preço acessível, 
devido ao nosso conhecimento do mer-
cado. A experiência de campo é funda-
mental para a concretização de uma boa 
avaliação agrícola, o conhecimento dos 
principais stakeholders do setor é essen-
cial para não perdermos nenhuma opor-
tunidade para prossecução dos objetivos 
dos nossos clientes e em todos estes as-

petos, alicerçados numa framework valo-
rativa já consolidada com o selo de quali-
dade que damos a conhecer há décadas, 
a CBRE aporta valor ao seu cliente.

Quem são os grandes investidores 
do momento?
Curiosamente, os atuais interessados 
são, principalmente, fundos de investi-
mento estrangeiros que pretendem di-
versificar as áreas de atuação e vêem no 
setor agrícola uma oportunidade com 
bons retornos. As avaliações que faze-
mos são, maioritariamente, avaliações 
de portfolios com áreas consideráveis 
para a Península Ibérica. As culturas ins-
taladas que mais avaliamos são de uma 
enorme diversidade, tais como citrinos, 
pequenos frutos, frutos tropicais, pomói-
deas, prunóideas, hortícolas, pastagens, 
floresta... No entanto, as mais frequen-
tes são o olival, o amendoal e a vinha. 
As avaliações são pedidas com diversos 
objetivos, mas os mais frequentes pren-
dem-se com contabilidade, aumentos de 
capital, reports internos e a investidores, 
transações, e outras operações, como 
por exemplo, de sale and lease-back.

A par da sua atividade na CBRE, a 
Inês concilia ainda o seu próprio 
projeto agrícola, que tem como obje-
tivo a produção de pistácio e porco 
alentejano, em Arraiolos. O que re-
comenda à nova geração de agricul-
tores e profissionais do setor?
Existindo nuances particulares a cada 
empresário agrícola que apenas uma 
auscultação inclusiva de todo o setor 
permitirá perceber, acredito que a ne-
cessidade de formação constante é 
transversal a todos. Só com formação 
poderemos ser competitivos e estar na li-
nha da frente. Também na Agricultura é 
de extrema importância que aceitemos 
o desafio de nos superarmos dia após 
dia. 


