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PREFÁCIO

O convite de José Augusto Santos Varela (Eng.º Varela) para prefaciar 
esta sua obra, sobre a memória do Ministério da Agricultura de que se co-
memorou o Centenário em 2018, foi para mim uma surpresa geradora de 
grande satisfação. Apesar de, por um lado, jamais ter pensado meter-me 

neste género de trabalhos, para os quais julgo não ter grande vocação, por outro, considerei ser 
uma boa ocasião para recordar colegas e amigos e a minha vivência na instituição que me mo-
tivou	e	ocupou	durante	toda	vida	profissional.	Agradeço	ao	Eng.º	Varela	esta	oportunidade.

Em setembro de 1976, ingressei no Gabinete de Planeamento (GP)1 do Ministério da Agricul-
tura	e	Pescas,	onde	posteriormente	ficaria	a	trabalhar,	com	o	objetivo	de	realizar	o	meu	está-
gio2 para conclusão do curso de engenheiro agrónomo. Com a mudança de Governo, entre-
tanto	operada,	e	a	entrada	de	António	Barreto	para	Ministro	da	Agricultura	no	final	desse	
ano, vem para a Direção do GP Fernando Gomes da Silva que convida para seu Subdiretor 
José Augusto Santos Varela. Conheci o autor da presente obra nessa altura. Recordo a grande 
azáfama relativa aos trabalhos de elaboração do Plano de Médio Prazo (PMP 1977-1980), que 
constituiu um fator de mobilização do melhor conhecimento e capacidade existentes na época. 
Lembro-me	do	ambiente	de	entusiasmo	e	expectativa	que	se	viveu	no	GP,	pois	iríamos	final-
mente ter um Plano capaz de fazer sair o setor agrícola do atraso a que tinha sido votado até 
antes da Revolução de Abril3. Lembro-me do “corrupio” que se viveu para concluir o PMP, e 
das “sumidades”4 que então frequentavam o GP e circulavam nos seus corredores, na altura 
instalado no andar superior do edifício do Ministério na Praça do Comércio, para onde regres-
sou recentemente após uma estada de mais de 20 anos na zona alta da cidade. 

O Eng.º Varela, algarvio de gema, que jamais perdeu o seu sotaque5, nascido em 1924 - seis 
anos	após	a	criação	do	Ministério	da	Agricultura	–	inicia	a	sua	atividade	profissional	em	1951,	
na Junta de Colonização Interna, nos trabalhos de elaboração da Carta de Solos. É um  

O

1. O Gabinete de Planeamento (GP), no decorrer da sua já longa existência, assumiu diversas configurações orgânicas e designações (DGMAIIA, IMAIAA, SARE 
e ultimamente GPP).
2. Era então Diretor do GP o Eng.º João Mendes Espada (pai do comentador político e professor universitário João Carlos Espada) e foi meu orientador de 
estágio o Prof. Francisco Avillez.
3. Constituíam objetivos do PMP 1977-80, a diminuição do deficit da balança comercial e a satisfação das necessidades primárias da população portuguesa.
4. Fernando Estácio, António Cortez Lobão, Francisco Cary, José Girão, Monteiro Alves, Pereira da Silva e Joaquim Lourenço. 
5. E sempre assumiu frontalmente a sua origem regional referindo por vezes, antes de uma intervenção oral, que se afigurava “talvez” longa – “Vou tentar ser 
breve tanto quanto um algarvio consegue sê-lo”.
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engenheiro à antiga (como se costuma dizer), em que tanto a formação de base como a carreira 
foram moldadas a pisar os torrões e a calcorrear o país. As capacidades técnicas demonstradas 
e	a	vontade	de	querer	fazer	levam-no	a	destacar-se,	orientando	o	seu	percurso	profissional	para	
os trabalhos de estudo e planeamento no âmbito dos II e III Planos de Fomento. Outros desa-
fios	e	desígnios	se	colocariam,	no	entanto.	A	grande	marca	da	sua	carreira	foi	sem	dúvida	o	
processo de negociação da integração europeia do setor agrícola português, que assegurou ga-
lharda e brilhantemente como Diretor do Gabinete de Planeamento e na qualidade de repre-
sentante do Ministério da Agricultura na Comissão para a Integração Europeia. Foi uma ta-
refa titânica de coordenação e negociação que envolveu todo o Ministério, o setor empresarial 
e a sociedade civil, que todos os que acompanharam o processo reconhecem.

Em 1986, acabada a etapa da integração europeia, mudam-se os tempos e as vontades e deixa 
o	cargo	de	Diretor	Geral;	no	entanto,	não	abandona	a	“militância”	muito	ativa	no	setor.	Após	
a sua saída, e como Diretor de Serviços de Estudos e de Estatísticas Agrícolas, recusando qual-
quer	tipo	de	lugar	honorífico6, “praticou a Europa” cuja entrada havia negociado, assegurando 
a representação portuguesa no Comité Especial de Agricultura7, no Comité AGRIFIN8 e no 
Comité de Gestão da OCM das Matérias Gordas Vegetais e do Azeite9. A recusa em deixar o 
terreno do trabalho técnico ativo é, porventura, o traço de carácter mais evidente do Eng.º Va-
rela,	a	sua	afirmação	de	simplicidade,	sobriedade	e	despojamento.

Paralelamente, e por sua iniciativa, publica diversos livros10 sobre a adesão de Portugal à União 
Europeia, que constituem a nossa principal memória do processo vivido nesse período. Apro-
veito para divulgar uma faceta curiosa e talvez menos conhecida do nosso autor: para além das 
obras	 sobre	política	agrícola,	 fez	 também	uma	 incursão	na	ficção,	publicando	o	 título	“E	o	
vento soprou de Leste – A Margem Esquerda e os dramas do Alentejo”11.

Em 1994, atingido o limite de idade, aposenta-se da Administração Pública, continuando, no 
entanto,	a	sua	atividade	profissional	com	um	empenho	e	uma	vitalidade	incomuns.	Até	2014	
exerce, na CONFAGRI e na FENACAM, funções de Conselheiro para os assuntos da PAC, 
assegurando a representação daquelas organizações nas reuniões do Comité Económico e  
Social UE e do COPA/COGECA. 

6. Ou “de prateleira dourada”, como comumente se designa, concedido muitas vezes a personagens que desenvolveram trabalho relevante, ou por outros 
motivos, para terminarem a sua carreira confortavelmente no sossego dos deuses.
7. Equivalente ao Conselho de Representantes Permanentes da UE (COREPER) para a Agricultura, que prepara a nível técnico-político os Conselhos de Ministros 
de Agricultura da UE.
8. Grupo do Conselho que fazia o acompanhamento do Regime Agro-monetário da UE.
9. Grupo específico que funcionava ao nível da Comissão Europeia (DGAGRI)e que acompanhava o funcionamento da Organização Comum de Mercado do setor.
10. Publicações na editora D. Quixote: “A PAC e a Agricultura Portuguesa. Política de preços e mercados” (1987); “A PAC e a sua aplicação à Agricultura 
Portuguesa – Política de Estruturas e Reformas” (1988); “As Negociações com a C.E.E. e a agricultura portuguesa” (1991). 
Publicações editadas pelo Ministério da Agricultura: “A Agricultura Portuguesa – uma realidade em mudança” (Edição especial destinada a ser oferecida 
durante a Presidência Portuguesa do Conselho Europeu em 1992); “A Agricultura e o Espaço Rural (1993).
“A Agricultura Portuguesa na plena Adesão” publicado no âmbito da realização das Jornadas de Reflexão organizadas pelos Deputados Europeus, Carvalho 
Cardoso e Lucas Pires (1988); “O Quadro Comunitário de Apoio para a Agricultura Portuguesa, 1989 - 1993 (IDARN, 1989).
11. Chiado Editora, 2012.
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Com a dissertação “O Espaço no Ordenamento do Território” obtém, em 1998, o grau de 
Doutor em Ciências do Ambiente, especialidade Ordenamento do Território, pela Universi-
dade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia, continuando até hoje a escrever e 
publicar livros sobre a temática europeia.12 

O Eng.º Varela tem tido uma vida de total dedicação à causa agrícola. O seu percurso confun-
de-se com o do Ministério quer em longevidade, quer em saber acumulado, permanecendo 
uma referência. Ao longo da sua história, o Ministério da Agricultura foi acompanhando os 
desafios	que	a	sociedade	e	a	dinâmica	política	e	económica	lhe	determinaram	–	República,	Es-
tado Novo, Período Democrático com a integração na União Europeia. Quem melhor do que 
Santos Varela para nos falar dessas transformações e adaptações?

Neste tempo de comemoração, gostaria de relembrar também outros atores, mais ou menos co-
nhecidos, mais ou menos esquecidos, alguns já desaparecidos, outros ainda em atividade. São 
personagens desta história com quem me cruzei e privei, que marcaram a minha carreira, que 
na sua maior parte conviveram com o autor da obra agora publicada e que contribuíram, sem 
dúvida alguma, para a grandeza passada e presente do Ministério da Agricultura. Por razões 
óbvias, gostaria de lembrar primeiro 

que tudo Américo da Conceição Miguel13, referir também a saudosa Elvira Hugon14;	Adílio	
Corvo15, Alberto Guerreiro dos Santos16, António Rego17, Armando Sevinate Pinto18, Carlos 
Fontes19, Carlos Amado da Silva20, Carmelita Castro21, Dantas Teixeira22, David Mouzi-
nho23,Edite Azenha24, Francisco Avillez25, Francisco Cordovil26, Francisco Perry Vidal27,  

12. “A Política Agrícola comum – os Princípios, as Reformas atuais. A futura Europa verde” (D. Quixote, 1996); “A evolução das políticas agrícolas e o 
Ambiente” (Comunicação para prestação de provas complementares do processo de Doutoramento, 1998); “O Espaço no Ordenamento do Território” (Tese de 
Doutoramento, 1998); “O alargamento da União Europeia aos países da Europa Central e Oriental (PECO) e do Sul do Mediterrâneo (Chipre e Malta)” (2003);  
“A Agricultura Portuguesa na PAC – Balanço de duas décadas de integração (Almedina, 2007); “A problemática alimentar e climática na reforma da PAC de 
2013 a 2020” (no âmbito da celebração dos 25 anos da CONFAGRI, 2010). 
13. Dirigente no Ministério e autor do Plano de Rede de Adegas Cooperativas, em 1952, que é talvez o primeiro trabalho de planeamento de vulto à escala 
nacional elaborado no Ministério da Agricultura, que estruturou as bases para a uniformização e melhoria da qualidade do vinho em Portugal, reconhecida 
hoje à escala mundial. É também meu pai e teve influência determinante na minha opção profissional, sem contudo nunca o ter advogado e expressado 
intencionalmente, muito pelo contrário.
14. Diretora no GP onde chegou pela mão do Eng.º Varela, foi uma das referências para o desenvolvimento da minha capacidade profissional. 
15. Subdiretor Geral do GP.
16. Diretor Regional do Algarve e Diretor Geral de Planeamento e Agricultura.
17. Diretor Regional do Ribatejo e Oeste, Presidente IVV e Diretor Geral dos Recursos Florestais.
18. Ingressou no GP pela mão de Gomes da Silva, foi Diretor, Diretor Geral do GP e mais tarde Ministro da Agricultura, beneficiando de um conhecimento 
técnico aprofundado quer do sector e quer dos Serviços do Ministério.
19. Diretor-Geral de Veterinária.
20. Diretor do RICA no GP, Diretor-Geral da DGHEA e Vogal IFAP entre outros cargos que ocupou no Ministério.
21. Entrou no GP pela mão de Gomes da Silva integrando o Grupo de Trabalho para elaboração do PMP 1977-80. Dirigente do GP, foi uma peça muito ativa na 
vida do Ministério.
22. Diretor-Geral.
23. Subdiretor Regional da Direção Regional de Agricultura do Algarve, onde trabalhei entre 1993-96.
24. Subdiretora Geral do GPP e Vice-presidente do IVV.
25. Professor Catedrático no ISA e notável consultor.
26. Professor Universitário e Diretor-Geral GPP. 
27. Secretário Regional de Agricultura da Região Autónoma da Madeira.
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Gabriela Freitas28, Henrique Seabra29, José A. Ramos Rocha30, José Cabrita31, José Manuel 
Lima Santos32, José Pereira Assunção33, José Soeiro34, Luís Frazão Gomes35, Manuel Dias No-
gueira36, Marcílio Gomes dos Santos37, Rita Horta38, Tito Rosa39. Entretanto, uma nova gera-
ção	se	perfila	encabeçada	por	Eduardo	Diniz,	Luis	Souto	Barreiros,	Bruno	Dimas	e	Rui	Mar-
tinho, já com provas dadas, capaz de dar cabal continuidade ao cumprimento da relevante 
missão da nossa Instituição Centenária.

Gostaria também de evocar os Ministros, meus contemporâneos, em meu entender mais mar-
cantes para a formação idiossincrática do Ministério da Agricultura tal como o conhecemos 
hoje: Arlindo Cunha40, Fernando Gomes da Silva41, Luís Capoulas Santos42, e António Ser-
rano43.	Por	fim,	neste	percurso	de	mais	de	cem	anos,	não	podemos	esquecer	tantas	outras	pes-
soas que, por todo o país, deram o seu contributo, independentemente da sua função, para a 
história deste Ministério. 

Conheci José Augusto Santos Varela em 1977. Que maior privilégio e exemplo, que melhor ex-
periência poderia esperar um jovem engenheiro que, como eu, iniciava a sua carreira na altura 
do que ter a sorte de se cruzar com o Eng.º Varela? 

António Cerca Miguel

28. Minha colega Subdiretora Geral do GPP, Chefe de Gabinete de Ministro e Gestora da Autoridade de Gestão do PDR.
29. Diretor da Secretaria Regional de Agricultura da Região Autónoma da Madeira.  
30. Diretor no GP, Vice-presidente do IROMA e mais tarde Presidente da SIMAB.
31. Diretor-Geral DGMAIIA, Presidente IMAIIA e Diretor-Geral GPP.
32. Professor Universitário e Diretor do GPP.
33. Diretor da Direção Regional de Agricultura do Algarve.
34. Subdiretor do IQA e do GP, mais tarde Presidente do IVV.
35. Subdiretor-Geral do GP, Porta-voz no CEA e mais tarde Secretário de Estado de Agricultura e Pescas.
36. Diretor-Geral de Extensão Rural.
37. Subdiretor-Geral do SARE.
38. Dirigente e Diretora-Geral do GP. 
39. Subdiretor-Geral da DGMAIAA/IMAIAA.  
40. Como Presidente português do Conselho de Ministros de Agricultura da UE, fecha a Reforma da PAC de 1992, contra todas as expectativas dos analistas, 
deixando uma marca muito positiva na primeira presidência Portuguesa da UE. Notável Deputado Europeu.
41. Foi professor no ISA, Investigador no Centro de Estudos de Economia Agrária do Instituto Gulbenkian, Diretor-Geral do GP e Presidente do IFADAP. Profundo 
conhecedor do setor agrícola e do Aparelho Administrativo do Ministério.
42. Ministro que exerceu o cargo durante maior período (2 mandatos) e notável Deputado Europeu.
43. Ministro que colocou a Agricultura Portuguesa na Estratégia de Internacionalização do País. Teve uma ação determinante na constituição da “Portugal 
Fresh”, pilar fundamental para a grande dinamização da exportação de frutas e hortícolas, entretanto verificada.
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MOTIVAÇÃO

1. UM PERCURSO

100 anos na vida de uma instituição possibilitam várias leituras da mesma. Tal é o caso do Mi-
nistério da Agricultura, mas é também o caso de quem se lança a escrever uma Memória dos 
tempos decorridos desde a criação do Ministério, em 1918, até ao presente (2017-2018). É que 
tudo	parece	mais	claro,	quando	se	contam	43	anos	de	vida	profissional	decorridos	entre	1951,	
com a minha entrada na Junta de Colonização Interna, da Secretaria de Estado da Agricul-
tura, e a minha saída, em 1994, do Ministério da Agricultura, ao ter sido alcançado pelo limite 
de idade (os 70 anos). Nesta situação, e até à data, não “arrumei as botas”. Muito simplesmente, 
continuei interessado nos temas da Agricultura, e não baixando os braços, fui atualizando os 
conhecimentos.	Não	refiro	 isto	para	captar	elogios	ou	 louvores.	Tem	sido	assim,	escrevendo	
umas linhas, a minha maneira simples de me manter vivo! Até que…

Eu próprio não nasci em 1918: sou, na verdade, seis anos mais novo do que o Ministério…  
Assim, naquilo que aconteceu no Ministério da Agricultura até à minha experiência vivida, 
vou recorrer às narrações e aos testemunhos escritos de quantos, com mais mérito, analisaram 
factos que são já históricos. A partir de 1951, porém, o essencial desta Memória, assentará na 
minha vivência e, agora, nas minhas recordações sobre factos e acontecimentos por mim pre-
senciados e, em alguns casos, por mim vividos. Daqui as minhas recordações daquilo que 
aconteceu no Ministério e nos seus serviços enquanto lá estive:

 –  No período de 1951 a 1955, na Junta de Colonização Interna ( JCI). E nesta, traba-
lhando em pleno campo, na Carta dos Solos – desde o Baixo Alentejo até ao Alto Alen-
tejo, e do Sudoeste alentejano à Península de Setúbal.

	 –		A	seguir,	entre	1956	e	fins	de	1964,	como	Delegado	da	JCI	no	distrito	de	Beja,	para	a	
execução da Lei dos Melhoramentos Agrícolas: avaliação e/ou conceção de projetos de 
benfeitorias	(ou	seja,	obras	de	valorização	fundiária,	nas	explorações	agrícolas);	seu	fi-
nanciamento	e	fiscalização	das	obras	aprovadas.	No	decurso	destes	oito	anos,	o	traba-
lho foi também partilhado com os delegados da JCI dos distritos Trás-os-Montes, de 
Faro, Évora e Setúbal.

 –  Cumulativamente com o trabalho anterior, fui o representante da JCI no Grupo de 
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Trabalho/Agricultura para o II Plano de Fomento Nacional (PFN 1958-1964). O refe-
rido Grupo de Trabalho, preparatório do Capítulo Agricultura, vigorou de 1956 a 
1958, funcionando no âmbito do Secretariado Técnico da Presidência do Conselho de 
Ministros	 (PCM).	Também	fiz	parte	de	várias	comissões	 sobre	o	Plano	de	Rega	do	
Alentejo.

 –  Entre 1965 e 1974, passei a fazer parte do quadro técnico do Secretariado Técnico da 
Presidência do C.M. (que, a partir do III PFN, passou a chamar-se Departamento 
Central de Planeamento, DCP) e neste, da Divisão de Planeamento Regional44.

 –  Em maio de 1974, fui requisitado ao DCP pelo então Secretário de Estado da Agricul-
tura,	em	cujo	Gabinete	permaneci	até	findar	a	requisição	(1976).	

 – Em 1976, regressei ao DCP para participar no Plano de Médio Prazo (1977-1980).

 –  Pouco depois, em 1977, fui convidado a regressar ao então Ministério da Agricultura 
e das Pescas, para fazer parte do respetivo Gabinete de Planeamento (GP)45, onde per-
maneci até o início de 1986.

 –  Por inerência de funções, fui o vogal da Agricultura na Comissão de Integração Euro-
peia, desde o início dos trabalhos da nossa adesão à então Comunidade Económica  
Europeia (CEE), em 1979, até à integração em 1986, num processo que durou oito anos.

 –  A partir desta data, e com a nossa integração na Política Agrícola Comum (PAC), o 
Ministério da Agricultura foi objeto de várias mudanças na sua orgânica. 

 –  Em 1986, cessei funções no Gabinete de Planeamento, mas continuei como vogal da 
Comissão de Integração Europeia, que seria extinta em meados de 1986.

 –  Passei, então, a participar em alguns dos Comités de Gestão da PAC (da Comissão Eu-
ropeia)	e	no	Comité	Agrifin	do	Conselho	Europeu46.

 – Em 1994, no limite dos 70 anos, passei à reforma.

44. O Secretariado Técnico tinha então três Divisões: a do Planeamento Global (ou macroeconómico), a do Planeamento Setorial (setores económicos e sociais) 
e, com o III PFN, a do Planeamento Regional.
45. Embora passasse para o quadro do Ministério da Agricultura, o Gabinete de Planeamento (equiparado a uma Direção-Geral) estava incluído  
no “Sistema de Planeamento”. E respondia, também, perante o Secretário de Estado do Planeamento.
46. Comité Agricultura e Finanças (relativo a políticas de preços agrícolas e investimentos nas explorações agrícolas da PAC e no quadro do Sistema  
agro-monetário).
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2. UM TESTEMUNHO

Um	testemunho	não	está	isento	de	lacunas	e	de	insuficiências	várias,	tanto	do	próprio	como	da	
perspetiva através da qual vê e descreve as experiências por si vividas. Por outro lado, tudo 
quanto	refiro	desde	a	criação	do	Ministério	da	Agricultura	(1918)	até	à	minha	entrada	num	or-
ganismo da Secretaria de Estado da Agricultura (1951) está baseado em documentos, estatísti-
cas e outras fontes, que assinalo em notas de pé de página. O que se passou posteriormente a 
1951 baseia-se ainda nas recordações que conservei de memória de opiniões que tive e de con-
versas com colegas mais experientes, depois da minha entrada no Ministério. Neste testemu-
nho, e quanto aos acontecimentos que nele relato, eu ajuízo factos e não pessoas. E faço-o de 
boa-fé.

3. A MEMÓRIA

Numa	Memória,	o	principal	não	é	justificar	os	factos,	nem,	muito	menos,	tomar	partido	por	
políticos e suas políticas, que estiveram na origem dos acontecimentos. Numa Memória,  
o essencial é recordar e constatar os acontecimentos ao longo dos tempos e no quadro, ou no 
cenário, de cada época. E ainda, tal como numa sucessão ao longo do tempo, relatar as cir-
cunstâncias envolventes e a maneira como os problemas foram ultrapassados.

Para ser mais claro, os acontecimentos, os factos, que a Memória regista em cada época, ou pe-
ríodo de tempo, e a natureza dos problemas, nem sempre foram resolvidos de imediato e de 
modo	pacífico.	Precisaram	de	tempo	e	de	lucidez.	Ora,	nestas	duas	condições,	certas	vezes	os	
problemas foram resolvidos progressivamente, linearmente, como progride a razão de uma su-
cessão (aritmética). Acontece que, muitas outras vezes, a razão é geométrica e envolve modos 
de resolver problemas súbitos e violentos. E até sem frutos… Mais concretamente, por vias di-
tas revolucionárias, ou mesmo por guerras.

Foi nestas circunstâncias, entre revoluções e guerras, que o Ministério da Agricultura “nas-
ceu”, em março de 1918. Seria desejável que o seu nascimento tivesse sido tranquilo, em paz. 
Mas não foi assim. Na sucessão de acontecimentos que teve de enfrentar, a “razão” não foi li-
near. Foi geométrica. Exponencial. O ter resistido e persistido, nessa vinda ao mundo, sem o 
incenso, a mirra e o ouro dos Reis Magos foi, e continua a ser, o seu mérito. 

Celebremos, pois, o 100.º Aniversário do nosso Ministério da Agricultura, em 9 de março de 2018.
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4. E UM CONVITE

   Vinde à terra do vinho, deuses novos!

   Vinde que é de mosto,

   O sorriso dos deuses e dos povos, 

   Quando a Verdade lhes deslumbra o rosto!

   Houve olimpos onde houve mar e montes

	 	 	 Onde	a	flor	da	amargura	deu	perfume

   Onde a concha da mão tirou das fontes

   Uma frescura que sabia a lume.

   Vinde, amados senhores da juventude!

   Tendes aqui o louro da Virtude, 

   A oliveira da Paz, e o lírio agreste…

   E carvalhos, e velhos castanheiros,

   A cuja sombra um dormitar celeste

   Pode tornar os sonhos verdadeiros.

   Miguel Torga

MOTIVAÇÃO
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Quando, em 9 de março de 1918, o Ministério da Agricultura foi criado, podemos considerar 
o acontecimento como uma reabilitação. E esta, a meu ver, deve ser entendida como uma re-
paração (talvez mesmo, o saldo…) de uma dívida de um daqueles governos meteóricos47 da 1.ª 
República, para com os agricultores portugueses.

Antes de prosseguir, recordemos a situação envolvente nesse trimestre inicial de 1918. O nosso 
país entrara de moto-próprio naquela que é considerada a 1.ª Guerra Mundial (1914-1918). 
Não é este o lugar para discutir (nem sequer analisar) se a decisão política foi acertada ou não. 
Apenas realço uma vertente – a de enviar um corpo de exército para a frente de combate, em 
França, e as suas consequências: as Finanças estavam exaustas e, nas trincheiras da Flandres, 
os homens também48.

Nestas circunstâncias, até se compreende que no governo anterior a agricultura estivesse a 
cargo do Ministro do Trabalho, o professor do Instituto Superior de Agronomia (ISA) Eduardo 
Lima Basto. E, como que para desfazer qualquer equívoco, este, com base numa legislação 
(dita reformista…) de 1915 e 1916, deu o título de “Mobilização Agrícola” ao setor agrícola do 
ministério a seu cargo. Assim, o Decreto que publicou foi bem explícito:

  “(…) Enquanto durar o estado de guerra, e até dois anos depois de assinado o tratado de paz, incumbe 
ao Ministro do Trabalho:

  a) Dinamizar uma ativa propaganda do aumento das culturas, junto dos agricultores, dos sindicatos 
agrícolas e das caixas de crédito rural. 

 (…)

  c) Pôr à disposição dos agricultores que disso careçam para aumentarem a sua cultura, gados, máqui-
nas, especialmente motores e alfaias por meio de aluguer. 

PREÂMBULO

47. A 1.ª República (1910-1926) teve nesses 16 anos quase meia centena de governos.
48. Ao contrário do que acontecia com o corpo do exército inglês, cujos soldados e comandos eram regularmente substituídos, tal não acontecia com os nossos 
combatentes. O que sucedeu, logo em 9 de abril de 1918 (com o grande número de baixas na Batalha de La Lys), foi a consequência imediata disto.
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 (…)

  i) Promover agrupamentos de agricultores para, com os mesmos incentivos e garantias das alíneas ante-
riores:

  1.º Cultivarem terrenos baldios de acordo com os respetivos corpos administrativos (…).

	 	2.º	Cultivarem	em	condições	análogas,	por	prazos	a	fixar,	terrenos	de	alqueive,	incultos	e	de	pousio	per-
tencentes a particulares, arrendados pelo Estado. (…)

Não é necessário reproduzir o resto deste Decreto para se perceber que a situação das Finan-
ças Públicas, e também as carências em alimentos básicos, atingiam um estado crítico no Por-
tugal daqueles tempos. Para dar uma resposta a tudo isto, havia uma medida muito concreta: 

(…) É criada no Ministério do Trabalho, dependente da Direcção-Geral de Agricultura, uma Repartição pro-
visória que se denominará Repartição da Mobilização Agrícola.

Este Decreto enquadrava, pois, a agricultura na logística militar, sob um lema bem compreensível: 

“Nem todos os dias se combate. Mas em todos os dias se come.”

Esta recordatória não visa analisar, e muito menos opinar, sobre a atuação do Ministério do 
Trabalho nem, muito menos, o mandato do professor Lima Basto, naqueles tempos de guerra. 
Tem apenas como objetivo enquadrar, no tempo e na História, a criação do Ministério da 
Agricultura em março de 1918.

É que todos os bons propósitos legislativos para “mobilizar os agricultores”, como pretendia a 
Repartição (provisória) de Mobilização Agrícola, acabaram por naufragar na confusão provo-
cada	pela	falta	de	dinheiros	públicos,	na	inflação	galopante49 gerada pela escassez de alimen-
tos, na emissão de papel-moeda e na instabilidade política que, entre outras razões, se manti-
nha entre os apoiantes da nossa entrada na Guerra e os que contestavam o envio de tropas para 
a Flandres. Ora, todos estes ingredientes estiveram na base da revolta militar que eclodiu em 
5 de dezembro de 1917 e que levou ao poder Sidónio Pais, cujo mandato, como sabemos, foi 
breve, terminando com o seu assassinato a 14 de dezembro de 1918.

*

49. A taxa de inflação, em 1915, foi de 11%. Em 1918, estava já em 60%.
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Após esta breve recordatória, não se deve estranhar que exista alguma incerteza quanto à  
duração do mandato do Ministro da Agricultura quando, naqueles tempos tão agitados quão 
distantes surgiu o Ministério da Agricultura.

Ora, nesta simples Memória, não tem grande interesse citar com grande precisão factos e da-
tas que, por sua natureza, pertencem aos historiadores. Interessa, creio, destacar todos os acon-
tecimentos	principais	e	o	que	fizeram	pessoas	que	se	evidenciaram	num	cargo	político	cuja	ra-
zão	 de	 ser	 é,	 em	 traços	 largos,	 definir	 os	 rumos,	 orientar	 a	 agricultura	 em	 sentido	 geral,	
permitindo aos agricultores e suas modalidades associativas retirarem o melhor proveito das 
capacidades existentes no território. E garantir que estas são utilizadas sem degradar os recur-
sos naturais (solos, águas, ecossistemas vários), que são, em si próprios, um património comum.

Será este o método de trabalho que irei aqui seguir. Neste, tem apenas relativa importância o 
facto de o cargo político, governativo, ter sido exercido por um Ministro ou por um Secretário 
de Estado, num elenco governativo gerido por um Ministro da Economia.

*

Faz ainda sentido neste Preâmbulo, antes de iniciar a caminhada do Ministério da Agricultura 
a partir de 1918, recordar alguns acontecimentos relativos ao setor agrícola, na sua evolução 
em termos institucionais. 

Antes de 1918, a agricultura quer como setor representado a nível de governo, quer como ins-
tituição a nível da administração pública, foi assumindo várias metamorfoses. Ou talvez essa 
evolução encontre expressão mais elucidativa, se utilizarmos a palavra peregrinação. Vejamos 
então que peregrinação foi essa.

No que respeita ao nível político (governos) e à administração (serviços), a peregrinação da 
agricultura	foi	marcada	pela	impressão	de	que	a	“atividade”	não	era	vista	como	um	filho,	mas	
sim	como	um	enteado:	uma	espécie	de	filho	nascido	fora	do	lar.	Até	1917,	quando	alcançou	um	
certo estatuto no Ministério do Trabalho, como referido. E se recuarmos até meados do século 
XIX (1852) o então chamado “setor agrícola” foi tutelado pelo Ministério das Obras Públicas, 
do Comércio e das Indústrias, sendo essa tutela exercida, a nível da administração, sobre uma 
Repartição de Agricultura que, por sua vez, estava incluída numa Direção-Geral do Comércio 
e da Indústria. Foi só a partir de 1886 que se criou uma Direção-Geral da Agricultura.

No início da 1.ª República, em 1910, esta Direção-Geral da Agricultura aparece incluída no 
Ministério do Fomento. Ora foi neste Ministério, segundo os registos do Arquivo Nacional, que 
a	estrutura	orgânica	da	Direção-Geral	da	Agricultura	foi	“significativamente	acelerada”.	Não	
se conhecem, porém, os resultados da referida aceleração… O Ministério do Fomento seria, 
por seu turno, extinto em 1917 e foi então que a Direção-Geral de Agricultura transitou para 
o Ministério do Trabalho.

Não se sabe ao certo que repercussões para os agricultores resultaram desta peregrinação da 
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agricultura pelos diversos governos e respetivos serviços, ao longo de quase sete décadas. Sabe-
-se, no entanto, que logo em 1918, quando surgiu o Ministério da Agricultura, este foi dotado 
com “uma dupla estrutura interna e externa”:

“Numa primeira fase, os Serviços internos competiam: à Secretaria-Geral; ao Conselho Superior de Agricul-
tura; e à Repartição da Contabilidade. E os Serviços externos às Direcções e às Inspecções.” 50

É provável que as tremendas necessidades e carências provocadas pela guerra, nesse ainda iní-
cio de 1918, tenham perturbado a lógica da referida orgânica. Desde então, e ao contrário da-
quilo que aconteceu com o comércio e a indústria, o Ministério da Agricultura tem sido “fér-
til”	no	que	respeita	à	agregação	de	subsetores	afins:	pescas;	desenvolvimento	rural;	alimentação,	
etc. Não está propriamente em questão a mudança de nomes, ou de títulos do Ministério, mas 
sim, a repercussão de tudo isso nos respetivos serviços.

*

II

Só a partir da nossa entrada na CEE, em 1986, passámos a dispor de uma verdadeira política 
agrícola – a Política Agrícola Comum (PAC). No âmbito deste Preâmbulo, não será necessário 
ir muito além deste “constat”. Embora a PAC não tenha sido uma política efetivamente ajus-
tada às nossas principais potencialidades naturais51, o certo é que a sua evolução mais recente 
vai no sentido de nos favorecer apontando para dar cada vez mais espaço às atuais preferências 
dos consumidores, sobretudo, os dos países mais poderosos.

Ora, isto favorece os países com grande diversidade natural, como é o nosso caso. Assim, den-
tro da PAC atual, a nossa agricultura já começa a ter sucesso, mas não nas produções do Norte 
da Europa. Senão, vejamos:

“A produção de cereais [está] em mínimos históricos. No ano passado Portugal teve de importar 98% dos ce-
reais que necessitou para se alimentar (…). Há 30 anos que Portugal não semeava tão pouca área de cereais: 
130 mil hectares (outono/inverno de 2016) contra quase um milhão de hectares semeados em meados da década 
de 80 do século passado (…). O último inverno, particularmente seco, traduziu-se em reduções de 10% na área 
de trigo mole; triticale e cevada; e de 15% na do trigo duro, face à campanha anterior.” Ora a produção nacio-
nal de cereais praganosos, e em regime de sequeiro, mostra-nos, claramente, a falta de condições naturais, no 
nosso País, para esta gama de cereais.” 52 

50. Cf: Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Arquivo Central das Secretarias de Estado – Ministério da Agricultura 
51. Como seria de esperar, a PAC foi, no início da CEE, uma política agrícola ajustada às agriculturas dos países da faixa Norte e Central da Europa. E nesta, 
principalmente à França e à Alemanha. 
52. Semanário Expresso, 11 de março de 2017, dados do Instituto Nacional de Estatística.

PREÂMBULO
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De facto, o nosso território está fora da faixa climática, e dos solos nela existentes, com condi-
ções naturais para a produção destes cereais, ditos “praganosos” de outono/inverno, como é o 
caso o trigo.

O nosso País está em latitudes mais baixas (à volta de 40° de latitude) e, no nosso caso, o clima 
designado como mediterrânico tem chuvas principalmente no inverno e menos frio e chuvas ir-
regulares nos restantes meses. E verões quentes e secos. Nada favorável, portanto, ao trigo.

Ouviu-se recentemente, a nível do Ministério da Agricultura, algum bom senso nesta matéria. 
E não foram, ao contrário daquilo a que estávamos habituados, apenas uns murmúrios resig-
nados ou, em alternativa, um silêncio confrangedor, distanciado. Finalmente, com clareza, 
sem ambiguidades, foi dada a explicação certa. Referindo a monocultura do trigo:

“Não vale a pena insistir numa cultura para a qual não temos aptidão natural. O melhor que temos a fazer é 
apostar naquilo em que somos bons e realmente competitivos.” 53

Ora, nesse mesmo Alentejo (mas não só…) e precisamente naqueles solos de barros vermelhos, 
derivados de margas calcárias, espraiam-se nestes nossos tempos olivais a perder de vista.  
Assim: 

“Nos últimos 10 anos, Portugal quadruplicou a produção de azeite e duplicou o volume das exportações” (…) 
[e o nosso País alcançou, em 2016, no que respeita ao azeite] “um excedente da balança comercial, no valor de 
170 milhões de euros.” 54

Embora tenha tido de enfrentar algumas mudanças políticas difíceis, o certo é que o Ministé-
rio da Agricultura, tal como o nosso País, conseguiu ultrapassá-las. E desde esse início, desde 
1918 até à data, os progressos realizados são o melhor testemunho disso mesmo.

* * *

53. Dr. Capoulas Santos. Ministro da Agricultura, Semanário Expresso de 11 de março de 2017.
54. Estes dados foram salientados pelo atual Secretário de Estado da Agricultura, Dr. Luís Vieira, na sessão de abertura do Congresso Nacional do Azeite, em 
Valpaços. Ver Oleavitis, junho de 2017.
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uito embora o Ministério da Agricultura tenha sido criado em tempo de 
guerra,	tem	pouco	interesse	recordar	aqui	cenários	de	conflitos	entre	par-
tidos políticos, no plano nacional ou internacional, ou ainda os motivos 
que levaram os governantes dos principais países da Europa a confronta-

rem-se numa guerra medonha. Para lá dos números e simples comentários que farei, considero 
desnecessário apresentar uma listagem de governos e de ministros que, de decreto em decreto 
passaram pelo Ministério da Agricultura. Nesta Primeira Parte, referente à 1.ª República 
(1910-1925) dispomos já de informação em publicações do Ministério55, certamente úteis, e que 
poderão ser consultadas.

Excederia	também	a	finalidade	deste	livro	reviver	os	dolorosos	problemas	sociais	dessa	época,	
avaliando políticas dos partidos. Quando se percorrem livros, revistas e recortes de jornais da-
quela	época,	ou	publicados	depois,	para	lá	de	todos	os	conflitos	políticos	mais	diretamente	li-
gados à transição da monarquia para a república, há uma causa que se vai progressivamente 
avolumando: a Grande Guerra.

O Ministério da Agricultura não existia no período da República anterior à guerra (de 1910 a 
1913), tendo sido criado no auge desta. E, como tal, teve de suportar não só os problemas (do 
seu	foro)	que	vinham	de	trás,	mas	também	os	impactos	diretos	do	conflito.	E,	posteriormente,	
as suas terríveis consequências (1919-1925). 

Quando, há uns meses, encetei umas linhas supondo que tudo me seria fácil, dado que, quanto 
ao Ministério, bastaria dizer que tinha sido criado em 9 de março de 1918 e, uma vez organi-
zados	os	seus	principais	Serviços,	funcionou	nos	oito	anos	seguintes	até	ao	fim	da	1.ª	República.	
A partir daí, depressa alcançaria aquilo que passou a ser feito já no âmbito do Estado Corpo-
rativo, uma época e acontecimentos dos quais tinha sido contemporâneo. Mas…

Quando	tentei,	para	lá	de	nomes,	decretos	e	suas	datas,	explicar,	mesmo	em	síntese,	o	que	fize-
ram tantas pessoas, quer Ministros, quer técnicos, esbarrei com um primeiro problema: como 
é que enfrentaram a questão dos abastecimentos? 

A agricultura não produzia tudo quanto a população necessitava – cereais, por exemplo.  

M
CAPÍTULO I

ONDE TUDO COMEÇOU

55. Como é o caso dos Anuários publicados em 1992 e 1994 e a publicação do GPP “Ministério da Agricultura, 100 anos de raízes a desenvolver Portugal, 1918 
- 2018”
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Ora o País, do lado do mar, e naqueles tempos de guerra, tinha os submarinos alemães. E, do 
lado da terra, tinha a Espanha. E esta, embora tendo optado pela neutralidade, não escondia 
uma certa simpatia pela Alemanha.

Em face desta situação, a produção agrícola não chegava diretamente à mesa dos consumidores. 
Então, como é que, nesse tempo, os diversos Ministérios envolvidos no abastecimento (para lá do 
da Agricultura, o do Comércio, por exemplo) coordenaram, ou não, os respetivos desempenhos?

Os principais desacertos referidos relatam principalmente acontecimentos ocorridos nas nossas 
principais cidades: Lisboa e Porto. Nestas, numa situação de penúria de quase tudo, os assaltos 
a mercearias, padarias, etc. foram numerosos. E o que se passava no restante território? Para o 
compreender, teremos de voltar àquela Grande Guerra que começara dez anos antes de eu ter 
nascido e cujos efeitos ainda se faziam sentir no ano em que nasci – 1924.

Pesquisando em livros, revistas, artigos, etc. alguns dos principais acontecimentos relacionados 
com o Ministério da Agricultura e colhendo, paralelamente, alguns números, quer das estatís-
ticas do INE, quer de muitos desses escritos, propus-me relacionar números com factos. Sobre-
tudo os factos que, tanto a montante como a jusante, implicavam, ou limitavam, o funciona-
mento de um Ministério que, não custa aceitar, teve um papel central no decorrer daqueles 
seus primeiros anos de vida (1918-1926).

Cruzando e destacando números e acontecimentos, cresce a ideia de que a sucessão de Minis-
tros que, nesses anos, passaram pelo Ministério da Agricultura não foram no geral, uma pro-
cissão de cegos. Esta conclusão confortou-me.

Os capítulos e os respetivos pontos que alinho a seguir, seguem esta ordem:

	 1.		Em	1.º	lugar,	figuram	os	números	e	os	esclarecimentos	que,	a	meu	ver,	mostram	a	di-
mensão, e alguns horrores, da Grande Guerra.

 2.   Em 2.º lugar, coloco os números e respetivos comentários que permitem avaliar o ce-
nário da situação económica e agrícola deste período.

 3.  Em 3.º lugar, apresento alguns elementos que revelam uma efetiva coordenação a ní-
veis essenciais: governo, administração central e municípios.

Por	fim:	esteve	em	causa	o	papel	regulador	do	Estado.	E	este	foi	bem-sucedido.	Nem	tudo	foi	a	
tal “balbúrdia sanguinolenta”! Esta é uma memória grata.

Este material é depois cruzado ou comparado com certas atuações, como coordenações entre 
Ministérios, procurando imaginar, embora recorrendo à lógica, aquilo que aconteceu. Este gé-
nero de recomposição daquilo que aconteceu resulta muito da pessoa que o tenta. Será, pois, 
supérfluo	apresentar	bibliografia56.

56. Apenas refiro um dos livros mais esclarecedores e interessantes que li: Nobre povo - Os anos da República. O autor é o Prof. Jaime Nogueira Pinto.
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1. NO 5 DE OUTUBRO DE 1910 – PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA.  
UM COMEÇO AUSPICIOSO

Depois daqueles anos de lutas político-partidárias, de atentados sanguinolentos, de revoltas, de 
guerras, a cerimónia da Proclamação da República até tinha começado bem. Logo pela ma-
nhã, da varanda do edifício dos Paços do Concelho de Lisboa, a bandeira verde-rubro tinha 
sido içada. 

Depois, a banda municipal retiniu os sons vibrantes do novo hino – A Portuguesa. Da varanda 
e do magote de individualidades com os seus colarinhos brancos, alguém conseguiu vencer a 
goela quase estrangulada e gritar: Viva a República! E todos bateram palmas.

Logo a seguir, a caminho do Salão Nobre, e por proposta de Afonso Costa, constituiu-se um 
governo	provisório,	chefiado	por	Teófilo	Braga.	Quando	este	 já	se	preparava	para	 ler	o	dis-
curso inaugural, houve um sobressalto! 

Mas qual a razão? É que a Carbonária, soube-se logo a seguir, estava descontente!...

– Mas agora? E um comentário, imediato, de um daqueles senhores, mostrava a perplexidade 
de todos os circunstantes: 

– Um protesto da Carbonária?! Nestes tempos já da República?...

– Qual o motivo?

Mais	uns	minutos,	umas	idas	e	voltas,	uns	sussurros,	e	ficou-se	a	saber:	a	Carbonária	protes-
tava porque não lhe tinha sido atribuída nenhuma pasta governativa, naquele Governo Provi-
sório acabado de constituir. 

Por	fim,	e	perante	as	explicações	dadas:	Estamos	em	democracia!	O	Governo	é	provisório!	Vai	ha-
ver eleições! E o povo decidirá! A Carbonária cedeu, enleada na sua própria “anarquia” popular.

No	fim	dos	discursos,	e	de	um	beberete,	um	dos	circunstantes,	voltando	ao	protesto	da	Carbo-
nária, até sentenciou: Ainda bem! Mas deu, logo de seguida, uma explicação convincente:

– Numa República democrática, e num Estado de Direito, todos têm o direito de opinar!  
Nós não perseguimos ninguém por ter opiniões contrárias às nossas.

CAPÍTULO II
A HERANÇA DE UM PASSADO RECENTE
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Depois da cerimónia da Proclamação da República, já no decorrer da tarde, um grupo de ami-
gos juntou-se no Nicola. Enquanto saboreavam o café, ou já beberricavam uma aguardente ve-
lha, um pessimista voltou à cerimónia, naquela manhã, na Praça do Município.

– Não sei se repararam que as palmas batidas na varanda não saíram de lá!… E até aquele 
Viva a República! Não fez vibrar a assistência…

Mas	logo	outros	justificaram:

– Os militares, em formatura, não batem palmas… Nem dão Vivas! 

– Lá fora, na Praça, havia pouca gente…

– O dia tem estado tão bonito!...

2. A POLÍTICA E AS HORTAS

E era verdade: Os “alfacinhas” (os lisboetas) celebraram a República nas hortas… Naquela 
manhã de outubro, já em pleno outono, o tempo estava propício para fazer um piquenique,  
o que era muito do agrado dos “alfacinhas”.

Nem sequer as praias da “linha”, Oeiras, Carcavelos, até Cascais, podiam competir com as 
hortas de Loures, as quintas de Belas, e até mesmo as de Carcavelos, com o seu vinho licoroso.

“Domingo irei para as hortas na pessoa dos outros”, escreveu Fernando Pessoa, na “pessoa” de 
um dos seus heterónomos introspetivos (Álvaro de Campos).

Ir	para	as	hortas	era,	desde	pelo	menos,	o	final	do	século	XIX,	um	hábito	que	estava	entra-
nhado na pele daqueles a quem, principalmente depois da Revolução de 17 de outubro de 1917, 
na Rússia, passaram a chamar, depreciativamente, os “burgueses”. Ora os de Lisboa, e desde 
que	fizesse	bom	tempo,	gostavam	de	passar	o	seu	ócio	dominical	nas	hortas	da	periferia	de	Lis-
boa. O farnel era fácil de fazer e de transportar e, depois dos “comes e bebes”, uns estiravam-
-se na relva, outros papagueavam, recorrendo a mais uns copos, enquanto os mais vigorosos 
bailavam.

E assim, certamente, se passou aquele dia que começara com a esperança renascida pela pro-
clamação da República. Infelizmente, porém, a tranquilidade e a serenidade, a alegria e os fol-
guedos, não iriam durar muito. 

3. É QUE NEM TUDO CORRIA MAL NO “REINO DA DINAMARCA”

Naquele	início	auspicioso	da	1.ª	República,	os	conflitos	e	as	tragédias	que	tinham	vindo	a	aba-
ter-se sobre Portugal pareciam terminados. Nem tudo, porém, fora negativo no passado.
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É certo que em meados do século XVIII, mais precisamente em 1755, um terramoto e mare-
moto tinha arrasado Lisboa. E, de tal modo assim foi, que até um religioso inglês que conse-
guira salvar-se enviou a seguinte notícia para o seu superior, em Londres: – “I assure you this once 
opulent city is nothing but ruins.”

No Alto Douro, porém, o vinho, teve a sua oportunidade: um ano depois, em 1756, surgiu a 
Companhia Geral de Agricultura e Comércio de Vinhos do Alto Douro. E com ela, foi criada 
a primeira Região Demarcada de vinhos de qualidade. 

Mérito	da	visão	e	firmeza	do	Marquês	de	Pombal?	Certamente.	Mas	não	só.	A	verdade	é	que	
desde os tempos da primeira dinastia exportávamos vinhos para Inglaterra, mérito dos viticulto-
res portugueses57. E os vinhos portugueses competiam, no mercado inglês, com os vinhos france-
ses – os “clarets”, de Bordéus, ou seja, também com vinhos do tipo Verde. Era uma luta renhida. 
Em 1682, por exemplo, exportámos para Inglaterra 52 000 barris contra zero da França58.

Apenas acrescento mais um detalhe. Tem-se atribuído ao Tratado de Methuen59, e à feitoria de 
comerciantes ingleses instalados no Porto / Vila Nova de Gaia, o mérito da expansão do Vi-
nho	do	Porto,	sacrificando	os	têxteis	portugueses.	Pois	bem!	O	certo	é	que	o	Vinho	do	Porto	se	
consolidou. O certo, ainda, é que os têxteis portugueses não sucumbiram. Em meados do sé-
culo passado, chegaram a representar 20% das nossas exportações. E, atualmente, consolida-
ram-se como têxteis de qualidade.

Havia ainda as infraestruturas vindas do Fontismo. Para o comum dos historiadores e dos cha-
mados	“intelectuais”	do	final	do	século	XIX,	o	Fontismo	era	referido,	mas	subestimado:	umas	es-
tradas;	uns	caminhos-de-ferro,	e	pouco	mais.	O	que	tinha	importância	eram	as	ideias	da	“Nova	
Ordem Liberal”60, então a ser aplicada aos campos de Portugal e ao feudalismo neles reinante.61 

As	suas	figuras	emblemáticas	eram	bem	conhecidas,	Mouzinho	da	Silveira,	Oliveira	Martins	e	
outros62, sendo o grande objetivo a nacionalização dessas terras, para a seguir serem privatiza-
das mediante a venda em hasta pública.

Em suma, o Fontismo tinha sido o período durante o qual o estadista Fontes Pereira de Melo 
tinha ajudado a determinar o futuro do país, primeiro como Ministro da Fazenda (1851-1852), 
depois	como	Ministro	das	Obras	Públicas	(1852-1856)	e,	finalmente,	como	Presidente	do	Con-
selho (1871-1877, 1878-1879 e 1881-1886).

57. Justamente no final do século XVI, Shakespeare, em Henrique IV, editado em 1594, refere-se a um outro vinho português – o Charneco (Cf: O grande livro 
do vinho, de J. Duarte Amaral, Ed. Temas e debates Lda, Lisboa, 1994). 
58. Cf: idem. Ob. cit. Nota: Os altos e baixos das exportações de vinhos para Inglaterra, também derivavam das relações políticas. 
59. John Methuen (1650–1706) foi um comerciante inglês de vinhos. Foi um enviado de Inglaterra a Portugal, tendo vivido no Porto e no cais de Vila Nova de 
Gaia, de onde o vinho, depois de estagiar, era exportado. Negociou o Tratado do mesmo nome, também conhecido como Tratado dos Panos e Vinhos, assinado 
em 1703 entre Portugal e a Inglaterra, em que o primeiro se comprometia a consumir os têxteis britânicos e a segunda os vinhos portugueses. 
60. A Nova Ordem Liberal foi a resultante da adaptação do ideário da Revolução francesa (1789). Em Portugal, começou com a Constituição de 1822, à qual se 
seguiram as “Lutas liberais” (1832-1834). 
61. Na realidade, a nacionalização dos bens fundiários da Coroa (o Rei), do clero (a Igreja) e das Ordens Monásticas. 
62. Mais adiante, na 2.ª Parte, abordarei de modo mais explícito estas questões da Estrutura Agrária/ Colonização Interna.
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Na verdade, o Fontismo foi uma política decidida a modernizar o País, mediante um programa 
de investimento público destinado a implementar uma rede de transportes e comunicações (es-
tradas,	caminhos-de-ferro;	portos;	ligações	telegráficas,	etc.),	ou	seja,	as	infraestruturas	indis-
pensáveis para o desenvolvimento do comércio, da agricultura e da indústria.

Acontece que para os fanáticos da ideologia liberal, tudo quanto é intervenção do Estado deverá 
ser mínimo... Pois bem! Foram essas infraestruturas dos tempos do Fontismo que ajudaram os 
governos	da	1.ª	República	a	fazer	frente	às	dificuldades	derivadas	da	1.ª	Guerra	Mundial.

Alguns números permitem avaliar a sua importância: 

 1.  Em 1910, a rede rodoviária nacional tinha cerca de 11 000 km. E a rede ferroviária  
2	577	km.	E	o	que	é	muito	significativo,	em	1886,	tinha	sido	inaugurada	uma	segunda	
ponte monumental sobre o Douro, ligando o Porto a Vila Nova de Gaia, que substi-
tuiu uma ponte pênsil.

   Assim, o litoral Norte deixou de estar isolado em relação ao resto do país, quer por ca-
minho-de-ferro, quer por rodovia.

	 	 	No	final	do	seu	mandato,	Fontes	Pereira	de	Melo	tinha	construído	17	pontes,	e,	com	a	
referida ponte ferroviária sobre o Douro, tinha completado a ligação ferroviária entre 
Lisboa e o Porto.

 2.  Ao comboio, juntou-se o telégrafo em 1856/1857. 

	 	 	Em	1864,	funcionavam	mais	de	2	000	km	de	linhas	telegráficas.	E,	quando	a	guerra	
começou em 1914, essa extensão já tinha quadruplicado. 

   No decénio de 1850, foram lançados os primeiros cabos submarinos, entre Lisboa e os 
Açores. Em 1870, o cabo submarino ligou Portugal à Inglaterra e, no ano seguinte, a 
ligação chegou ao Brasil, a Cabo Verde e à Madeira. A “semente” fora lançada.

	 3.	A	telegrafia	sem	fios	surgiu	no	início	do	século	XX.	

 4. Em 1901, foram introduzidos os primeiros carros-elétricos (Lisboa e Porto).

 5.  Por seu lado, os portos marítimos começaram a ter vários melhoramentos, tendo-se 
iniciado	a	construção	do	porto	artificial	de	Leixões	para	servir	o	interland do Porto, e, 
em especial, a exportação do vinho do Porto (1884-1892).

A base infraestrutural para o desenvolvimento do país estava assim lançada, não obstante os 
quase	constantes	conflitos	político-partidários	que	vinham	crescendo,	desde	a	última	década	
do	século	XIX	e	a	primeira	do	século	XX,	com	o	fim	da	monarquia.

Porém, após a constituição da República, em 1910, Portugal foi apanhado por aquela terrível 
guerra. 
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E o Ministério da Agricultura, tendo nascido no decurso dela, apanhou, em cheio, as suas con-
sequências.

Assim, para bem ajuizarmos aquilo que ministros e serviços do Ministério, centrados em Lisboa 
ou	algures,	fizeram	ou	não	puderam	fazer,	teremos	de	“entrar	nessa	guerra”	para	perceber	o	que	
aconteceu no país e avaliar os impactos. Não é um exercício agradável, mas é necessário. 
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1. O PAÍS “ESSENCIALMENTE AGRÍCOLA”  
QUE A REPÚBLICA DESCONHECIA 

A agricultura, naqueles começos da 1.ª República, chama-se cereais. Isto é, naqueles tempos (e 
também nestes…), o pão (de trigo) era a base da alimentação, sobretudo para uma parte da po-
pulação	mais	numerosa	e	prolífica	e	com	menos	rendimentos	e	numa	época	em	que	o	cresci-
mento	demográfico	alcançou	médias	da	ordem	dos	10%	relativamente	à	população	total	do	
país. 

Tudo isto acontecia principalmente no Norte de Portugal, no Minho e em Trás-os-Montes, 
mas também no Centro interior, na Guarda e em Castelo Branco, por exemplo.

Por outro lado, como o Norte e o Centro de Portugal são mais montanhosos com precipitações 
pluviométricas relativamente mais elevadas, a agricultura ainda consegue alimentar as popu-
lações e produzir um excedente (em géneros e/ou dinheiro) que permite ao minifúndio (explo-
rações agrícolas com áreas reduzidas) salvar-se da miséria63.	Nestas	condições	(orográficas,	cli-
máticas,	etc.),	o	crescimento	demográfico	era	pois	forte	e	sobravam	braços	para	as	atividades	
económicas existentes (agricultura, indústria muito artesanal, comércio). Ora, neste “sistema”, 
a variável de ajustamento é a emigração64. Assim, o “sistema”, mal ou bem, foi-se equilibrando, 
relativamente ao cereal em questão, o trigo, do seguinte modo e a dois níveis: 

1.	A	nível	familiar	–	os	filhos,	em	parte	e	nas	famílias	numerosas	(como	é	o	caso	na	agricultura)	
emigravam, o que permitia manter vários equilíbrios: a continuidade fundiária, nas pequenas 
explorações;	a	sobrevivência	dos	que	ficavam.	Assim,	iam	na	grande	maioria	os	filhos;	ficavam	
na	mesma	“escola”	as	filhas.	Depois,	estas	casavam;	e	o	ciclo	repetia-se.

2. A nível do país, e seus governos. 

Como funcionava então essa válvula de ajustamento que era a emigração?65 Os emigrantes en-
viavam algum dinheiro poupado para os seus familiares e essas remessas, a nível do Estado, 
ajudavam	a	equilibrar	os	défices	orçamentais66.  

CAPÍTULO III
IN ILLO TEMPORE… (1910-1913)

63. Repare-se que estou a falar em termos gerais. Na realidade, e no terreno, o Minho, por exemplo, é diferente de Trás-os-Montes, e estes das Beiras, etc. 
64. Depois da época dos Descobrimentos, não houve período algum da nossa história sem surtos emigratórios. 
65. Repare-se que falo, mais uma vez, em termos gerais, e me refiro a uma época em que eram frequentes lutas, revoluções e distúrbios vários, como greves, etc. 
66. Que resultavam, pelo menos em grande parte, das revoluções, das guerras, das greves…
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Recorde-se ainda que o nosso país se repartia então em dois grandes blocos: o Norte e o Centro 
interior;	o	Além-Tejo,	onde	avulta	o	Alentejo	(sobretudo	os	distritos	de	Portalegre,	Évora	e	Beja).	
Ora, nestes dois grandes blocos ressalta uma grande diferença quer climática (como referi) quer 
também	nos	hábitos	alimentares:	no	primeiro,	os	cereais	predominantes	são	o	milho	e	o	centeio;	
no segundo, o clima é semiárido, onde o sequeiro é uma espécie de lotaria ou jogo de dados.

Por	fim,	neste	exercício	sintético,	há	que	entrar	em	conta	com	o	relevo,	a	geografia.	Os	gover-
nos, nesses tempos, consideravam que o Alentejo era uma imensa planície! Ora o Alentejo não 
é tal! É, sim, uma peneplanície. E nada de origem aluvionar, como é o caso das Lezírias do Tejo.

Esta pequena diferença, que os nossos “homens cultos”, desde meados do século XIX até à nossa 
entrada na Comunidade Europeia, em 1986, parecem não ter notado, está na origem de lamen-
táveis e onerosos erros, tanto políticos, como técnicos, no decorrer dos dois últimos séculos. 

A questão é que o Alentejo não é uma planície do tipo aluvionar e também não é uniforme na 
sua estrutura geológica. Não é, pois, uniforme nos solos que resultaram, ao longo dos milénios, 
da ação do clima e do tempo.

2. UM MUNDO RURAL QUE DESCONHECIA OS PARTIDOS POLÍTICOS

Nem sempre os partidos políticos e os seus fundadores e membros conheciam, para lá dos livros, 
o país rural. A agricultura não é uma atividade predileta dos ideólogos. Por seu lado, para os 
agricultores,	os	comícios,	os	desfiles,	as	manifestações	não	dispõem	de	palcos	apropriados	nos	
campos, em plena natureza. As cidades e as massas operárias dão-se melhor com a política.

Nestas circunstâncias, não é difícil compreender que a República e os republicanos após o 5 de 
outubro de 1910, não fossem bons conhecedores dos campos e das realidades agrícolas.  
A prova é que o primeiro Ministério da Agricultura só foi criado oito anos depois

Não obstante, o Portugal agrícola existia e era agricolamente propício à produção de vinhos, de 
frutos, de hortícolas. Quanto à pecuária, havia o Montado mediterrânico com o porco “pata ne-
gra”, criado ao ar livre num regime dito a “montanheira”. Havia ainda as pastagens, com peque-
nos ruminantes – gado ovino. Quanto aos bovinos para leite, existiam pequenas bacias de produ-
ção no Minho e na Beira Litoral. E os bovinos para carne, também estavam apenas em áreas 
específicas:	Mirandês,	o	Barrosão.	Nos	matos	e	áreas	baldias,	pontificava	a	cabra,	que	tudo	come.	
E, claro, com matos havia abelhas e mel, num tempo em que os pesticidas nem sequer existiam.

Acontece que o Montado67 produzia, a sul do Tejo e até à Serra do Caldeirão, e no seu lado 
mais próximo do litoral, um produto que, mesmo nestes nossos tempos “do plástico”, não tem 
paralelo – a cortiça.

67. Que tão denegrido seria pelos promotores da Campanha do Trigo, de que falaremos adiante.
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Contudo, a parte exportável desta produção dizia principalmente respeito aos vinhos e à cortiça. 
Assim, o Portugal agrícola dos tempos da 1.ª República não era, em boa verdade, muito rico.

Perante este quadro, a 1.ª República começou por exportar homens… Em consequência, aque-
les	três	primeiros	anos	da	República	foram	palco	de	duas	realidades.	Por	um	lado,	a	afirmação,	
um	tanto	conflituosa,	do	novo	regime,	num	país	até	então	essencialmente	agrícola68 que não 
gerava riqueza para cobrir os custos de uma instabilidade política quase permanente, que vi-
nha desde meados do século XIX. Por outro lado, a incapacidade do novo regime essencial-
mente republicano de sair de um círculo vicioso de natureza agrícola: não dispor de recursos 
para subsidiar uma triticultura (monocultura do trigo) que simultaneamente: não era competi-
tiva	no	mercado	externo;	obrigava	a	elevar	as	taxas	aduaneiras,	provocando	retaliações	econó-
micas	de	outros	países	relativamente	às	nossas	exportações	(por	exemplo,	vinhos;	têxteis);	que	
só remunerava, a nível dos agricultores, uma minoria de proprietários a sul do Tejo69 e que, no 
final,	não	era	suficiente	para	fazer	uma	política	de	pão	barato.

Este círculo vicioso, a partir de um cereal que era a base alimentar de grande parte da popu-
lação,	esteve	sempre	presente	nos	conflitos	dos	tempos	de	carência,	como	foi	o	caso	da	Grande	
Guerra e manteve-se durante o regime político do Estado Corporativo, só terminando com a 
nossa entrada na Comunidade Europeia, em 1986.

Assim, foi a 1.ª Grande Guerra que motivou, e até forçou, a necessidade da criação do Minis-
tério da Agricultura. E, este, sob o impulso da Guerra, concretamente da necessidade de refor-
çar a retaguarda, estimulou em grande parte a colaboração entre Ministérios (como o do Co-
mércio) e o alargamento desta atuação às Autarquias locais, com os objetivos seguintes: 
incentivar os agricultores e a produção mediante auxílios, embora com restrições devido à ca-
rência	de	meios	provocadas	pela	Guerra:	cooperar	no	abastecimento	em	géneros	alimentícios;	
articular	o	tabelamento	dos	preços	e	o	racionamento	que,	já	no	final	da	guerra,	se	tornou	ne-
cessário, procurando reduzir o seu impacto.

O Ministério da Agricultura ajudou pois, logo à nascença, a uma recomposição do poder re-
gulador	do	Estado,	numa	economia	de	guerra.	E	aquilo	que	poderia	parecer	apenas	um	desfile	
de vários Ministros da Agricultura, em poucos dias, acabou por ter um desempenho honroso. 

68. Ainda no quartil 1925-1950 do século XX, era assim que ainda era referida a economia, em Portugal. 
69. No Alentejo, mas também no Algarve. Neste, e principalmente no Barlavento, os campos com amendoeiras, foram dizimados com a “parceria agrícola”:  
O proprietário ficava com as árvores; o “parceiro” produzia trigo subsidiado.
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A um século de distância, mesmo agora, depois de outras guerras, todas medonhas, os números da 
de 1914-1918 ainda impressionam. E bastará referi-los em valores aproximados: entre militares e 
a retaguarda próxima (a intendência logística) mais pessoal médico e paramédico, terão sido 70 e 
tal milhões de pessoas diretamente envolvidas. O número de mortos terá ascendido aos 9 milhões.

Portugal mobilizou 100 000 militares, na frente Ocidental da Flandres, França, dos quais te-
rão morrido cerca de 8 000. Não se sabe ao certo quais foram as perdas em combatentes “não 
brancos” em Moçambique e em Angola.

Nos cemitérios em solo francês, como o de Verdun, contar-se-ão pelas cruzes com os nomes 
pelo menos 1 000. Todas brancas, todas bem alinhadas, como se os que aí foram enterrados es-
tivessem fardados, com uniformes brilhantes, o metal amarelo limpo de fresco, como numa pa-
rada militar, em dia festivo. 

E não se contabilizam aqui os que regressaram com vida, apenas para morrerem em casa. 
Eram, dizia-se naqueles tempos, os gaseados. E os muitos outros traumatizados psicologica-
mente, mentalmente que foram morrendo pouco a pouco.

A verdade é que, quando procuramos traduzir em números uma realidade que foi cruel, corre-
-se um risco facilmente compreensível de esquecer as inúmeras tragédias que se escondem atrás 
de cada um desses números. 

O clima de guerra provocou, naturalmente, nos principais países europeus diretamente envol-
vidos (França, Alemanha, Inglaterra), a convocação de militares, que tiveram de deixar os seus 
postos de trabalho. Começou, assim, a nossa vaga de emigração para esses países, agravada 
também por razões internas.

 – Em 1915, emigraram para Inglaterra e França 16 000 operários, em idade militar.

 –  A população ativa, em 1914, representava 44% do total. Considerando também a sua 
distribuição: 80% nos campos e 20% nas cidades, poderemos concluir que a emigra-
ção também terá atingido a agricultura. 

 –  A população portuguesa ascenderia a cerca de 6 milhões de pessoas, quando a guerra 
começou.70

70. É uma aproximação: o último censo tinha sido em 1911 e o seguinte seria em 1920.

CAPÍTULO IV
1914-1918, ANOS TERRÍVEIS
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 –  O Corpo Expedicionário Português (CEP) totalizava, como vimos 100 000 homens, 
com cerca de 8 000 baixas sofridas (mortos), nos dois anos da nossa participação na 
guerra (1917-1918). 

 –  A mobilização conduziu, naturalmente, a que no setor da indústria, as mulheres e os 
menores compensassem a falta de homens, constituindo, em 1917, 49% da força de tra-
balho em Lisboa e cerca de 60% no Porto. 

 –  Para terminar este quadro geral, a mobilização e a guerra tiveram repercussões nos 
saldos	fisiológicos:	em	1914,	a	taxa	de	natalidade	era	de	31‰	(por	mil),	a	taxa	de	mor-
talidade	de	19‰	e	a	taxa	de	mortalidade	infantil,	de	43‰;	em	1918,	a	taxa	de	natali-
dade	caiu	para	28‰,	enquanto	a	taxa	de	mortalidade	infantil	subiu	para	47‰.

Os números seguintes abrem caminho à compreensão de que, tão ou mais do que nas frentes 
de combate, os impactos da guerra foram tremendos no plano interno. Nas cidades e nos cam-
pos, mas sobretudo em Lisboa e no Porto, as pessoas viam-se a braços com carências de géne-
ros alimentares, com o aumento do custo de vida, com greves e despedimentos, com a instabi-
lidade	 nos	 governos,	 com	 o	 descontrolo	 das	 chamadas	 forças	 da	 ordem	 (polícia;	 guarda	
republicana, etc.) e com o aproveitamento de tudo isso por razões político-partidárias, e por 
anarquistas (como a Carbonária) e revoltosos de toda a gama. E tudo isso envolvia o derrama-
mento de sangue. 

1. Entre 1914 e 1918, o aumento do preço da carne alcançou 200%.

2. Em 1918, um litro de leite custava, em média, 18% do salário de um trabalhador. E uma dú-
zia de ovos, 60%.

3. Entre 1914 e 1918, registaram-se 69 greves em várias empresas importantes. 

4.	A	inflação	foi	galopante:

 – Em 1914  ›  100%

 – Em 1916  ›  137%

 – Em 1918  ›  292%

Não	custa,	assim,	perceber	as	dificuldades	que	o	Ministério	da	Agricultura,	mas	também	o	do	
Comércio e o da Indústria, tiveram de enfrentar.

Para	finalizar,	recorde-se	que	as	vagas	de	emigração	continuaram:

– Em 1914-1915 a emigração registada foi de 45 036 pessoas.

– Em 1916-1918, foi de 52 421. Esta última vaga, foi principalmente para as Américas (Brasil, 
Argentina, EUA e Canadá).
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As crises sanitárias foram igualmente graves, como se pode ver pelos números relativos à Pneu-
mónica, que só na cidade de Lisboa, no pico da epidemia, matou, nos meses de junho e de  
julho, 400 pessoas por dia.
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1. UMA COOPERAÇÃO AB INITIO

Para quem nasceu próximo do termo da 1.ª República, esta terá sido um somatório de desas-
tres. No plano interno, a instabilidade política, os sucessivos governos, as carências alimenta-
res, as greves operárias, os desacatos na rua, os revoltosos de várias cores políticas (e sempre 
com o “dedo no gatilho”) traziam o “mal e a caramunha”.

No	plano	externo	tinha	havido	a	Grande	Guerra,	um	outro	somatório	catastrófico.	E	para	cú-
mulo, ainda tivemos a pneumónica!…

É verdade que a República teve períodos de agitação política deploráveis e é com alguma ra-
zão que vários historiadores utilizaram uma terminologia inequívoca, para os designar: a “bal-
búrdia sanguinolenta”.

É pois neste cenário que nasce o Ministério da Agricultura, em plena guerra e ao mesmo tempo 
que o Ministério das Subsistências e Transportes. Esta simultaneidade não resultou de um mero 
acaso, tendo sido decidida com clarividência. E até é provável que tenha sido, na atuação no ter-
reno (nas cidades e nos campos), nas precárias circunstâncias da guerra e do pós-guerra, uma 
espécie de “seguro de vida” para o Ministério da Agricultura, que acabaria por revelar grande 
vitalidade. Note-se ainda que passaram pelo Ministério da Agricultura, nesse período, diversos 
oficiais	do	Exército,	que	sabiam	muito	bem	que	a	intendência	passa	pela	retaguarda.

Para procurar resolver as muitas carências, quer de alimentos, quer dos chamados géneros de 
primeira necessidade, que provocavam assaltos a padarias, mercearias, etc. e as corresponden-
tes intervenções das autoridades, para minimizar tudo isto, era necessário atuar, em coordena-
ção, tanto do lado da produção, como do lado do consumo.

Era esta a grande tarefa dos dois Ministérios recém-criados: o da Agricultura passou a atuar 
diretamente	e	a	nível	governativo	sobre	a	oferta	de	alimentos;	o	das	Subsistências	e	Transpor-
tes passou a assegurar a disciplina e a equidade na procura, estabelecendo simultaneamente a 
via da ligação entre a produção e o consumo.

Por seu lado, o Ministério do Comércio também atuou no seu âmbito, procedendo a importa-
ções de cereais, adubos, etc., não obstante a guerra e os submarinos alemães, fomentando a ex-
portação de vinhos, cortiça, etc.

CAPÍTULO V
1918, UM MINISTÉRIO DA AGRICULTURA  

PARA A PAZ, EM TEMPO DE GUERRA
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Esta atuação conjunta e articulada, passando ao terreno, estendeu-se aos agricultores, aos mu-
nicípios, às associações de natureza agrícola, etc.

Este trabalho conjunto de coordenação começou, convém esclarecer, logo no início da Guerra, 
em 1914. Embora nesse ano não houvesse ainda um Ministério da Agricultura, existiam Ser-
viços Agrícolas, nomeadamente a Direcção-Geral de Agricultura, que, como referido, tinha 
estado sob diversas tutelas, aí adquirindo diversas capacidades. 

Darei agora alguns exemplos do trabalho realizado a nível municipal, na fronteira entre a pro-
dução agrícola e os consumidores citadinos.

 –  A Câmara do Cartaxo utilizou 7 000 litros de milho, apreendidos a açambarcadores, 
mandando farinar uma parte e vendendo a outra ao público e a alguns moleiros. Ob-
teve, ainda, trigo por intermédio da Comissão de Subsistência, que fez farinar no Con-
celho de Lisboa e vendeu a comerciantes e padeiros. O Ministério forneceu-lhe açúcar, 
que a Câmara vendeu ao público.

 –  A Câmara de Nazaré comprou açúcar que vendeu em pequenas quantidades ao pú-
blico, ao preço de 42 centavos. Antes era vendido, por comerciantes, a 1$40. Com o 
auxílio dos Ministérios requisitou o excesso de milho, em poder dos produtores, ven-
dendo-o ao público, a preços mais favoráveis.

 –  A Câmara de Paços de Ferreira comprou aos produtores todo o centeio e milho dispo-
níveis, que recolheu no celeiro municipal, vendendo-o depois ao público.

 –  A Câmara de Avis, prevendo maior crise, resolveu adquirir na colheita seguinte todo 
o trigo necessário até à próxima colheita.71

Como exemplos da cooperação a nível central, foram tomadas diversas medidas para minorar 
os efeitos da crise, de entre as quais destaco as seguintes:

 –  O primeiro decreto, publicado em 3 de agosto de 1914, proibia a exportação de  
géneros alimentícios e de matérias-primas. E foi apenas o primeiro de uma longa série 
até 1918.

 –  Em 18 do referido mês de agosto, outro decreto criava armazéns gerais industriais e 
bolsas de compra e venda. 

 –  Uma das grandes preocupações dos governantes eram a especulação e o açambarca-
mento de géneros alimentares e outros bens de primeira necessidade.

 –  A 10 de agosto de 1914 saiu o primeiro decreto sobre esta matéria. A 23 de novembro 
do mesmo ano proibiram-se os senhorios de elevarem as rendas das casas e, logo a se-
guir, foram constituídas Comissões Distritais de Subsistências. (Estas foram, todavia, 
suprimidas em 30 de setembro de 1916 e substituídas pela Comissão Central.)

71. Fonte: A Grande Guerra. Folheto do Diário de Noticias – nos 85 anos da guerra.
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Os decretos e outras disposições sobre o pão eram frequentes porque o pão, o seu preço e a sua 
disponibilidade eram questões muito sensíveis.

 –  O primeiro Decreto a este respeito data de dezembro de 1914. A lei de 4 de setembro 
de	1915	regula	o	comércio	de	trigo	e	as	indústrias	de	panificação.	A	Portaria	de	24	de	
fevereiro de 1917 cria um único tipo de pão em Lisboa. 

 –  Já em 1915, o governo então em funções, para evitar açambarcamentos e especulações, 
decidira emitir senhas de racionamento. Com estas tinha procurado uma certa equi-
dade, no acesso a bens alimentares, em situações de escassez.

2. O PODER REGULADOR DO ESTADO

A Grande Guerra obrigou, como vimos, a uma mobilização sem precedentes, cujos impactos e 
efeitos de arrastamento foram gerais. Assim, as economias em tempo de guerra implicaram ou 
provocaram estratégias nacionais comparáveis aos planos militares. Com objetivos e alternati-
vas, tal como faz o Estado-Maior de um Exército.

Coube assim ao Estado o papel de regulador económico, com plenos poderes para intervir na 
economia, controlar custos e preços, fazer frente às necessidades de consumo, quer mediante o 
tabelamento dos preços quer impondo até o racionamento dos principais géneros alimentares. 
E ainda combater o açambarcamento e a especulação. 

Na realidade, o funcionamento da vida económica em situações de guerra obriga a uma adap-
tação permanente, associada muitas vezes à emergência de novos métodos de organização so-
cial. O Ministério da Agricultura, não obstante as limitações várias que teve de suportar, saiu-
-se bem dessa “prova de fogo”, no decurso dos seus primeiros oito anos. 

Será interessante referir, como exemplo relevante, o que aconteceu com o abastecimento em 
trigo. Como vimos, este cereal era a base da alimentação de grande parte da população e nós 
não tínhamos, e continuamos a não ter, boas condições edafoclimáticas para a sua produção. 
Não	obstante,	e	muito	embora	insuficiente,	a	produção	nacional	de	trigo	deu	resposta	positiva	
no tocante ao abastecimento. E a importação também funcionou, apesar de os submarinos ale-
mães rondarem ao largo da nossa costa marítima, afundando pelo menos 200 navios mercan-
tes. É o que mostram os números apresentados no Quadro I.

Em conclusão: a guerra conduziu a uma coordenação entre um Ministério que tinha como 
objetivo primeiro a produção de alimentos, o Ministério da Agricultura e outro Ministério que 
tinha, entre outros, o objetivo de regular o consumo de alimentos. Ora, esta coordenação con-
tinua a fazer sentido, como se compreende facilmente, nos tempos atuais.
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Desde então para cá, o Ministério da Agricultura, ou quando foi o caso, a Secretaria de Estado 
da Agricultura, têm juntado a estas valências muitas mais: Florestas, Desenvolvimento Rural, 
Pescas e até Ambiente.

Aquilo que aconteceu antes e depois da Grande Guerra (dela) mostrou duas necessidades: o pa-
pel	regulador	do	Estado	em	“modelo	q.	b.”	(quanto	baste);	a	necessidade	de	se	colocar	numa	
base sólida (e não ao sabor das composições políticas) as políticas para a agricultura (a produ-
ção) e a política para a alimentação (o consumo).

Esta sugestão não é “mais uma moda”, sendo, pelo contrário, cada vez mais necessária. As 
questões muito atuais do debate sobre a saúde (tanto nossa como dos animais) irão conduzir a 
uma reforma da PAC, no sentido de esta ser direcionada cada vez mais para a qualidade ali-
mentar. 

O Ministro da Agricultura deverá, pois, acolher na sua orgânica a nossa capacidade de res-
posta, tomando a designação de Ministério da Agricultura e da Alimentação, sob pena de, 
num futuro imediato, este “lado alimentar” ( já em marcha) da PAC ir para, ou ser dispersado 
entre outros ministérios (Ambiente, Saúde, etc.).

Fonte: Agricultura, Pecuária e Pescas em Portugal: da Monarquia para a República, de Oliveira Marques e Fernando Rollo. Ed. Presença

Quadro I
Produção, importação e consumo de trigo em Portugal

ANOS PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO CONSUMO

1913 157 570 168 918 326 488
1914 189 305 141 022 330 327
1915 180 308 123 998 304 206
1916 203 030 182 182 385 052
1917 200 603 62 393 262 996
1918 262 253 43 223 305 471
1919 220 568 112 189 332 747
1920 277 151 121 780 400 340

Toneladas/ano
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UMA MUDANÇA DE REGIME POLÍTICO

A tantos anos de distância, a explicação até parece simples: acabou a 1.ª Repu-
blica;	começou	o	Estado	Corporativo.	É	preciso,	contudo,	 salientar	o	 seguinte:	a	 revolução,	
conduzida por militares, iniciada em Braga, no dia 28 de maio de 1926, provocou uma mu-
dança radical no país. E só terminou com outra revolução, também conduzida por militares, 
em 25 de abril de 1974.

Tanto numa como noutra, os regimes políticos que vigoravam sofreram uma viragem total.

À semelhança do que acontecera nos primeiros tempos da 1.ª República, também após a revo-
lução de 28 de maio de 1926, liderada pelo general Gomes da Costa, entre 1918 e 1926, nos 26 
governos havidos, 12 foram conduzidos por militares (46%).72 

O Estado Corporativo (politicamente autoritário), ao remodelar a sua Orgânica, lançou as 
Corporações, nomeadamente a Corporação da Lavoura. 

Para melhor se compreender como o corporativismo organizou e enquadrou a agricultura, julgo 
que é necessário recordar primeiro as bases gerais do Estado Corporativo. Estas bases gerais fo-
ram estabelecidas no Estatuto do Trabalho Nacional73, tendo a respetiva aplicação à agricultura 
a sua base jurídica na Lei n.º 1957, de 20 de maio de 193774, que estabelecia “a organização cor-
porativa da agricultura (…) com base em organismos denominados Grémios da Lavoura.”

2. O ENQUADRAMENTO CORPORATIVO DA AGRICULTURA

Limitar-me-ei aqui a alguns tópicos, apenas necessários para enquadrar a Agricultura.75

O	figurino	político	mais	marcante	era	a	rejeição	frontal	da	luta	de	classes,	como	indutora	de	
progresso social e económico e equalizadora da sociedade. Rejeitavam-se, assim, os princípios 

1
CAPÍTULO VI 

O ESTADO CORPORATIVO E A AGRICULTURA 
(1926-1973)

72. Entre 1910 e 1917, a presença de militares nos vários governos foi, em média, de 15%.
73. Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 23048, de 23 de setembro de 1933.
74. https://dre.pt/application/file/426026
75. Cf: História de Portugal. Tanto a do historiador Oliveira Marques; como do historiador João Ameal.
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e a praxis apregoados pela Revolução Soviética de 1917 e ainda o sindicalismo, os movimentos 
operários, etc. Os sindicatos seriam incorporados nas Corporações. 

O Estado Novo (como passou a autodesignar-se) era pela harmonização de interesses entre pa-
trões	e	empregados,	alcançada	em	Corporações	de	várias	naturezas:	económicas;	intelectuais;	
culturais;	morais.	Esta	Ordem	Nova	assumia-se	como	“divorciada”	da	desordem	da	1.ª	Repú-
blica laica. A pedra fundamental da sociedade era a família e a família cristã.

O que eram então as Corporações? O seu estatuto constituinte era, como vimos, o Estatuto do 
Trabalho Nacional. Por via deste, era nas várias Corporações que se harmonizavam os interes-
ses, até então contrapostos entre patrões e empregados, tendo como meta o supremo interesse 
nacional. Postulava, no essencial, o seguinte: 

 –  As Corporações eram os representantes de cada atividade, constituindo os órgãos prin-
cipais	desta	Orgânica	Corporativa.	O	país,	quanto	ao	território,	era	identificado	como	
Metrópole e Ultramar. A identidade nacional era a Nação.

 –  Os representantes de cada Corporação tinham assento na Câmara Corporativa, que 
funcionava como uma espécie de senado. Na prática política corrente, a Câmara Cor-
porativa	dava	pareceres	sobre	assuntos	importantes,	mas	tinha	mais	influência	do	que	
a Assembleia Nacional. Não havia referências à República, nem ao termo parlamento.

A organização corporativa da agricultura tinha então como célula-base os Grémios da La-
voura (Base I - da Lei n.º1957), que, na grande maioria dos casos, tinham a respetiva sede em 
cada concelho. Podiam, ainda, ser constituídas Casas da Lavoura por freguesias. Os Grémios 
tinham personalidade jurídica e representavam todos os produtores da sua área (Base II). As 
suas	competências	estão	definidas	na	Base	III	da	mesma	Lei.

Havia, contudo, uma pequena subtileza jurídica. Nos Grémios da Lavoura, os produtores não 
eram só agricultores, no conceito corrente de empresários agrícolas. Também eram produtores 
todos quantos eram proprietários de prédios rústicos. Assim, também eram associados dos 
Grémios, todos os que, sendo donos, arrendavam terras.

Por seu lado, as Casas da Lavoura, por freguesias, poderiam exercer, por delegação dos Gré-
mios, as atribuições da competência destes.

As Casas da Lavoura acabariam por cair no esquecimento. 

Quanto aos Grémios, estes transformaram-se, pelo menos no Alentejo, em fornecedores de se-
mentes,	adubos,	produtos	fitossanitários,	etc.	E,	por	fim,	a	tal	conciliação	de	interesses,	do	Es-
tatuto do Trabalho Nacional, não serviu de muito para no caso dos interesses divergentes de la-
vradores e trabalhadores rurais, pelo menos do Alentejo.

Os Grémios da Lavoura, por sua vez, agregavam-se, por distritos, em Federações. Uma das 
mais poderosas, a Federação dos Grémios da Lavoura do Baixo-Alentejo, encabeçada pela 
Corporação da Lavoura dominou a região. Não digo que só defendeu os interesses dos grandes 
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agricultores, nem tampouco que apenas defendeu a manutenção da agricultura de sequeiro e 
da Campanha do Trigo, subsidiada e sem regras. O que posso dizer é que travou a valorização 
do	Alentejo,	no	que	respeitou	à	diversificação	de	culturas.	Retomarei	este	tema	no	capítulo	de-
dicado ao Plano de Rega do Alentejo.

3. UMA HARMONIZAÇÃO DE INTERESSES INVIÁVEL

Como mostrarei mais adiante, o sistema de produção com base na monocultura cerealífera de 
sequeiro só poderia manter-se à custa de subsídios ao trigo e de salários baixos aos trabalhado-
res rurais em regime de sazonalidade. Nestas circunstâncias, a desejável harmonização de in-
teresses entre patrões e empregados, convergindo para o interesse nacional, não seria alcan-
çada, como pretendia o Estado Corporativo.
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Isto sabemos: A terra não pertence ao homem; o homem pertence à terra.

Isto sabemos: Todas as coisas estão ligadas como o que une uma família. Há uma ligação em tudo. O que ocor-
rer	com	a	terra	recairá	sobre	os	filhos	da	terra.	O	homem	não	teceu	o	tecido	da	vida;	é	simplesmente	um	dos	seus	
filhos.	Tudo	o	que	fizer	ao	tecido	fará	a	si	mesmo.

Onde está a águia? Desapareceu.

É	o	final	da	vida	e	o	início	da	sobrevivência.

Carta do chefe Seattle ao Presidente dos EUA, Franklin Pierce (1885)

1. ANTECEDENTES

No decorrer dos dois últimos séculos, o nosso país viveu em contínua crise do trigo. Para se per-
ceber o que nos aconteceu, temos de ver o problema à luz de dois parâmetros essenciais: a pro-
dução e o consumo. No caso da produção, não temos, como vimos, as condições naturais 
(clima e solos) favoráveis aos cereais de outono/inverno que ocorrem noutros países

No que respeita aos solos, do ponto de vista agrícola, a maior extensão do território nacional 
tem solos pobres, derivados de rochas sedimentares como os xistos ou de rochas eruptivas como 
os granitos. Acontece que o trigo é um cereal muito exigente em termos de solo.

Não tendo grandes extensões de solos férteis para o trigo, nem sequer condições climáticas fa-
voráveis,	a	produção	nacional	de	trigo	é	cara,	ou	seja,	não	dá	rendimento	suficiente	ao	agricul-
tor. Em consequência, a produção nacional de trigo, para existir tem, na generalidade dos ca-
sos, de ser subsidiada, tornando o trigo nacional mais caro do que o importado.

Ao	longo	da	nossa	História,	a	questão	do	trigo	foi	sempre	complexa.	No	terço	final	do	século	
XIX,	e	nos	governos	chefiados	por	Fontes	Pereira	de	Melo,	este	praticou	uma	política	liberal,	
por outras palavras, de livre-troca. Foi assim um período de “pão barato”. Na passagem do sé-
culo XIX para o século XX, outro chefe de governo, Elvino de Brito, praticou uma política 
protecionista,	elevando	as	taxas	alfandegárias,	para	dificultar	a	importação	de	trigo	e	subsi-

CAPÍTULO VII
A CAMPANHA DO TRIGO

1930-1973 



A MEMÓRIA  E  OS TEMPOS

/ /  47  / /

diando, embora pouco, a produção nacional de trigo. Executou, assim, uma política de “pão 
caro”, à qual os consumidores chamavam a “lei da fome”. Chegamos assim aos tempos da 
Campanha do Trigo, do Estado Novo, ao encontro do “pão político”.

2. OS FACTOS E AS CONSEQUÊNCIAS (1930…)

Embora tenha sido apregoada como uma campanha para incentivar e desenvolver as produ-
ções agrícolas, ela acabou por se centrar na produção de cereais. O Estado Corporativo reto-
mou as políticas protecionistas que vinham de trás, melhorando, em larga escala, a sua imple-
mentação no terreno. Para tanto, foi criado, como estímulo, o subsídio de arroteia (primeiro 
cultivo de terra desbravada), concedido aos proprietários, rendeiros e seareiros que rompessem 
os incultos, em terrenos pobres, derivados de xistos (charneca).

As produções de trigo eram submetidas a manifesto obrigatório, ou seja, tinham de ser decla-
radas pelos produtores nos celeiros da Federação Nacional dos Produtores de Trigo (FNPT).  
O	preço	garantido	e	as	condições	do	cereal	entregue	 (peso	específico;	estado	sanitário,	etc.)	
eram objeto, em cada ano agrícola, do “Regime cerealífero”, publicado em Diário do Go-
verno. O transporte do cereal até aos celeiros estava a cargo do produtor.

Assim, a FNPT construiu em cada concelho, e principalmente no Alentejo, as infraestruturas 
necessárias à recolha e conservação do cereal: celeiros (ou armazéns) e, depois, silos.

No início da Campanha, na década de 30 do século passado, esta baseou-se numa intervenção 
técnica	–	recolha	e	seleção	de	sementes;	demonstração	sobre	a	aplicação	de	adubos;	assistência	
técnica	direta	aos	agricultores;	parques	de	material	agrícola,	etc.	Depois	tudo	isso	foi	simplifi-
cado. A FNPT passou a publicar e a fornecer uma espécie de manual de instruções: um pe-
queno livro que tinha o título de “Memorial do Produtor de Trigo”.

Mais tarde, limitou-se a pagar aos produtores a semente selecionada, destinada à venda no iní-
cio de cada ano agrícola. O procedimento era o seguinte: os produtores requeriam aos Servi-
ços Agrícolas (Brigada Técnica, em cada distrito) a inspeção das suas searas e, conforme a ho-
mogeneidade destas (grau de pureza, principalmente), esse trigo era destinado, ou não, a ser 
vendido como semente selecionada, no ano seguinte, sendo esta semente paga ao produtor a 
um preço superior. 

No início deste processo, o Instituto Superior de Agronomia (ISA) promoveu reuniões de escla-
recimento sobre as melhores práticas culturais, preparação das terras para a sementeira, práti-
cas de defesa sanitária, etc. 

Interessa destacar aqui, que logo numa dessas primeiras sessões no ISA, o professor Azevedo 
Gomes,	advertiu	para	“o	problema	dos	riscos	da	erosão	dos	solos;	não	sendo	escutado	em	vir-
tude da euforia reinante.”
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Posteriormente, a FNPT deu lugar à Empresa Pública de Abastecimento de Cereais (EPAC). 
Esta transição ocorreu porque o Estado Corporativo, para controlar todo o processo desde a 
produção	até	à	venda	à	indústria	de	moagem	e	à	panificação,	preferiu	criar	um	monopólio,	ga-
rantindo assim a estabilidade nos preços do pão, o tal “pão político”.

O processo utilizado foi o seguinte: os produtores nacionais também podiam recorrer ao cré-
dito de campanha, concedido a cada produtor sob a forma de um “avanço à cultura” e co-
brindo, tanto quanto possível, o custo de produção do cereal. O encontro de contas era feito no 
final	de	cada	campanha	agrícola,	através	da	Caixa	Geral	de	Depósitos.

Por outro lado, com a criação e crescimento da Companhia União Fabril (CUF) e da produção 
de adubos químicos, a assistência aos produtores a nível técnico passou do Estado para esta em-
presa.

Infelizmente, a Campanha do Trigo resultou numa produção sem regras, em que quem qui-
sesse produzir trigo o podia fazer em quaisquer solos ou declives.

3. O ASSALTO AOS SOLOS DO ALENTEJO

O estímulo dado pelo subsídio de arroteia, a convicção de que os incultos (cobertos de matos) 
eram solos cultiváveis e a tal euforia reinante nos primeiros anos da Campanha do Trigo  
conduziram à degradação dos solos derivados dos xistos no Alentejo. Foi o resultado de um 
conjunto de motivações, quer a nível do governo, quer a nível dos produtores.

A nível do governo, nos primeiros anos, os incentivos dados estavam certos, mas só no que se 
refere aos solos de barros: os mais férteis e que tinham textura e estrutura para poderem pro-
duzir trigo, um cereal exigente, como vimos. Ora estes, na esmagadora maioria, não tinham 
matos,	porque	já	eram	cultivados	antes	da	Campanha.	Não	havia	pois	qualquer	justificação	
para terem o subsídio de arroteia!

Nessa altura, os efeitos negativos da Grande Depressão dos anos 30 conduziram à escassez da 
oferta de trigo no mercado mundial. Por outro lado, a necessidade de equilibrar as contas pú-
blicas	(orçamento	e	dívida	externa)	também	justificava	o	estímulo	(subsídio	de	arroteia)	à	pro-
dução nacional.

Ora, foi mesmo nestas circunstâncias que a Campanha do Trigo derrapou! Qual a causa? Foi 
uma questão de preços. E, portanto, uma questão política: o subsídio de arroteia era concedido 
sem quaisquer condições no que respeitava aos sistemas de produção, na base do trigo produ-
zido nas terras arroteadas, pago contra a entrega nos celeiros da FNPT. Acontece que aí não 
era possível distinguir o trigo entregue por um produtor vindo de uma terra arroteada do trigo 
vindo de uma outra já arroteada há muitos anos. Por outro lado, o subsídio de arroteia (conce-
dido no ano da mesma) tinha o mesmo valor que o próprio trigo – 1,5 escudos por kg (esc/Kg). 
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76. As plantas, no verão, secam e perdem folhas. As chuvas ajudam os micro-organismos, do solo, e transformam matéria seca em húmus. 
77. Cf. Os solos do Baixo-Alentejo. J.A.S. Varela – Ed. JCI  - 1955.
78. Cf. A Agricultura portuguesa na PAC. Duas décadas de integração (1986-2006). J.A.S. Varela. Ed. Almedina. 2007.

O	que	perfazia:	1,5	esc/kg.	+	1,5	esc/kg	=	3	esc/kg,	como	preço	final	a	pagar.	Assim,	qualquer	
quantidade de trigo, vinda de onde viesse, de terras arroteadas ou não, passou de 1,50 esc/kg, 
para 3,00 esc/kg. Assim, todos ganhavam: Estado, Corporação da Lavoura, Federações dos 
Grémios da Lavoura, tanto do Alto como do Baixo Alentejo. Os solos, porém, derivados das 
rochas sedimentares da Era Primária, os xistos, é que, ano após ano, foram sendo erodidos.

Terão sido todos estúpidos? Ou malfeitores, ou corruptos? Tal não foi o caso. O que aconteceu 
então? Aconteceram duas coisas lamentáveis. 

A primeira é que os solos pobres dos xistos (os matos, a charneca, no Alentejo) durante séculos 
(talvez milénios) não cultivados tinham-se enriquecido! Tanto a meteorologia como a biologia 
foram	“fabricando”	uma	camada	superficial,	de	matéria	orgânica76. Assim, os primeiros sea-
reiros, os que arrancaram matos e árvores (azinheiras), colheram 10, 15, até 20 vezes a quanti-
dade de trigo que tinham semeado (cerca de 80 kg/ha). E foi a tal euforia, que até, como referi, 
se	manifestou	no	ISA.	E	ninguém	terá	reparado	que,	ano	após	ano,	a	tal	camada	superficial,	
fértil,	ia	ficando	cada	vez	mais	delgada.	

Como o trigo é semeado no outono/inverno, e é também nesta estação do ano que há mais 
chuvas, no nosso clima, essas chuvas, caindo sobre terras ainda soltas e um pouco onduladas, 
foram erodindo os solos, levando-os rios e ribeiras abaixo, até ao mar… E houve uma fatura a 
pagar: no Baixo Alentejo, em 1955, já estavam degradados quase meio milhão de hectares de 
solos77. 

A segunda razão, ainda mais lamentável, é que, à medida que as produções caíam, mais terras 
eram arroteadas (cultivadas pela primeira vez). E, claro, as terras já arroteadas também conti-
nuaram a ser cultivadas, continuando a erosão a levar os solos para o mar. 

Tal	como	o	deus	Moloch	da	lenda,	que	comia	os	próprios	filhos,	o	trigo	cultivado	em	solos	fa-
cilmente erodíveis, fez o mesmo.

Aconteceu recentemente que, no baldio da Serra de Serpa e Mértola, uma pequena barragem 
na vertente para o Guadiana, devido a uma avaria de descarga de fundo, teve que ser esva-
ziada,	ficando	o	nateiro.	A	partir	deste,	e	de	mais	outros	dados,	foi	possível	medir	a	erosão.	Re-
sultado: no decurso de 70 anos, dois milhões de toneladas de solos foram Guadiana abaixo, até 
ao mar…78

Há aqui uma lição a tirar. No Ministério da Agricultura, devia haver um Serviço de Conser-
vação dos Solos e da Água. Não tem! E faz falta…
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Esta remodelação79 teve lugar em 1936 com a publicação, em 11 de novembro desse ano, do 
Decreto-Lei n.º 27.20780. Na Primeira Parte desta Memória, enfatizei o “clima” de guerra exis-
tente quando, em março de 1918 foi criado o Ministério da Agricultura, sublinhando igual-
mente que, no mesmo dia, foi também criado o Ministério das Subsistências e Transportes. 

Este	modelo	funcionou	até	ao	fim	da	1.ª	República	e	só	foi	possível	enfrentar	as	dificuldades	de	
abastecimento porque o modelo assegurou uma situação de racionamento81 e uma função re-
guladora, assumida pelo Estado.

Foi a partir desta situação que, não obstante alguma instabilidade política, o nosso país (e os 
governos	de	então)	encetou	uma	via	de	redução	dos	défices	(crónicos)	das	contas	públicas.	To-
davia, esta estabilização orçamental só seria alcançada em 1928, já depois da mudança de re-
gime	político.	Começou,	mais	precisamente,	no	período	final	da	1.ª	República	e	continuou	no	
regime do Estado Corporativo.

Foi, assim, criada a base fundamental que, naqueles anos, assegurou um período de cresci-
mento económico, o qual, não obstante a 2.ª Guerra Mundial (1939-1945), se manteve ainda a 
bom ritmo desde 1950 até 1974. 

Foi este reequilíbrio das contas públicas que possibilitou a mudança do modelo de organização 
do Ministério da Agricultura, em 1936, com o referido Decreto-Lei n.º 27.207. Foi o ministro 
de então, Dr. Rafael Duque82 que a propôs e lhe deu substância. No essencial, o referido De-
creto-Lei vigorou desde 1936 até abril de 1974.

O Dr. Rafael Duque era um jurista muito competente e de prestígio e também um excelente 
empresário agrícola, da zona ribatejana. O seu ministério estava pois enraizado na realidade 
agrícola, e assim se manteve. 

Qual foi o mérito desta remodelação? Por vezes, a explicação das coisas simples parece difícil. 
A organização do Ministério da Agricultura apresentada no Decreto-Lei n.º 27.207 refere um 
núcleo Central de Serviços constituído por:

CAPÍTULO VIII
A REMODELAÇÃO DA ORGÂNICA  

DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (1936) 

79. Utilizo aqui a palavra “remodelação”, porque se tratou efetivamente de uma mudança no modelo de organização do Ministério, e seus Serviços.
80. Disponível em: https://dre.pt/application/file/323447
81. Que vigorou, pelo menos em Lisboa, até 1919.
82. Rafael Duque (1893-1969) foi, logo em 1934, no início do Estado Novo, escolhido por Salazar para o cargo de Ministro da Agricultura, assumindo a partir de 
1940, com o agravar da situação externa, a pasta da Economia, que passa a incluir três Secretarias de Estado: Agricultura, Comércio e Indústria (1940-1944). 
Foi Rafael Duque que esteve na origem da plantação do Parque Florestal de Monsanto. Foi ainda presidente da Câmara Municipal da Chamusca (1926-1929), 
deputado à Assembleia Nacional (1938-1949) e procurador à Câmara Corporativa (1945-1969).
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	 –	Gabinete	do	Ministro;

 –  Três Direções-Gerais de âmbito técnico (Serviços Agrícolas, Serviços Pecuários e Ser-
viços	Florestais	e	Aquícolas);

 –  Como é corrente em cada Ministério, uma Inspeção-Geral (das Indústrias e Comércio 
Agrícolas)	e	uma	Secretaria-Geral;

 – Junta de Colonização Interna.

Até aqui, porém, o Decreto-Lei 27.207 não é grandemente inovador. Acontece que na agricul-
tura, como nos outros setores de atividade, os diplomas legais não podem dirigir-se apenas ao 
Terreiro do Paço. É verdade que, em alguns Ministérios, o universo ao qual as leis se aplicam 
é	homogéneo.	No	caso	do	Ministério	da	Agricultura,	o	universo	é	extremamente	diversificado:	
a agricultura do Minho é muito diferente da de Trás-os-Montes, embora estejam ao lado uma 
da outra. E, em Chaves, é bem diferente da agricultura do encaixe do Douro vinhateiro. E no 
sul é o mesmo: não há semelhanças entre a agricultura do Alentejo e a do Algarve.

Em consequência, e na minha opinião, se o jurista que foi o Dr. Rafael Duque não coincidisse 
com o agricultor ribatejano que ele também era, o Decreto-Lei n.º 27.207 não teria perdurado, 
e servido modelarmente a agricultura portuguesa durante tantos anos (1936-1973).

Assim, passo a salientar alguns aspetos mais importantes deste decreto-lei, não apenas na dou-
trina, mas também na sua execução.

A Junta de Colonização Interna, por ele criada, era então apenas um organismo central com 
um campo de ação declaradamente restrito. Por isso, tinha apenas duas Repartições: a Admi-
nistrativa e a Técnica. Esta última estava limitada, na sua atuação, a realizar estudos, que em 
primeiro	lugar,	deviam	ser	agrológicos,	ou	seja,	verificar	se,	em	cada	caso,	os	solos,	o	clima,	o	
coberto vegetal tinham ou podiam ter capacidade agrícola. E, se assim fosse, propor a utili-
dade	adequada.	Se	não	se	verificasse	aptidão	agrícola,	deveriam	esses	terrenos	ser	aproveita-
dos no regime de logradouro comum. 

Este organismo inicial era assim muito diferente da Junta de Colonização Interna, dotada de 
personalidade	jurídica	e	com	autonomia	administrativa	e	financeira,	em	que	pouco	depois	se	
tornaria, já depois de o Ministro Rafael Duque ter saído do Governo.

Porém, não foi só no caso da JCI que o Ministro Rafael Duque agiu com prudência e conheci-
mento concreto da governação. O mesmo aconteceu com os dinheiros públicos. Antes de sair 
do Governo, assinou o Decreto n.º 27.208, que, no essencial, abriu no Ministério das Finanças, 
a favor do Ministério da Agricultura, um crédito especial, a ser utilizado pela Direção-Geral 
dos Serviços Agrícolas, que respeitava ao condicionamento do plantio da vinha. E outro  
crédito (na mesma importância) visava os encargos com o pessoal. Ou seja: cativava uma verba 
que já não era necessária e propunha a sua aplicação para pagar às pessoas que fossem trans-
feridas para outra função considerada mais necessária.
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Não interessa descer ao detalhe. Trata-se, sim, de mostrar rigor na Administração e no Ministé-
rio. O Gabinete do Ministro por ele criado foi também um pré-Gabinete de Planeamento do Mi-
nistério da Agricultura83. Rafael Duque concebeu ainda a Lei dos Melhoramentos Agrícolas, à 
qual irei dedicar um Capítulo mais adiante, assim como outras reformas da legislação agrícola 
como a Lei de Hidráulica Agrícola, em 1937, e a Lei do Povoamento Florestal, em 1938.

O Decreto-Lei n.º 27.207 garantiu ab initio, duas coisas simples e potencialmente úteis para o 
Ministério da Agricultura. A primeira passou pela cobertura do país pelas Direções-Gerais 
centrais. Assim: 

 –  A Direção-Geral dos Serviços Agrícolas passou a ter, em cada distrito, uma “Brigada 
Técnica”, num total de 15, desde Viana do Castelo até ao Algarve.

  – A Direção-Geral dos Serviços Pecuários passou a ter 15 Intendências de Pecuária.

 –  A Direção-Geral dos Serviços Florestais passou a dispor de “Circunscrições Flores-
tais” localizadas em cada uma das Matas Nacionais.

A segunda coisa simples e tendencialmente útil foi a consciencialização de que a agricultura, 
como	atividade	técnica	e	económica,	e	os	agricultores,	enquanto	profissionais,	dificilmente	têm	
possibilidades de êxito se o Ministério da Agricultura se “esquecer“ de promover a Investiga-
ção/Experimentação. É a divulgação de conhecimentos ali obtidos pelas Associações de Agri-
cultores que interessa estes últimos. Foi com a nítida compreensão destas realidades que o De-
creto-Lei n.º 27.207 criou:

 – Na Direção-Geral dos Serviços Agrícolas:

  A Estação Agronómica Nacional, dando “abertura” à criação, por exemplo, da Estação 
de	Melhoramento	de	Plantas,	em	Elvas;	da	Estação	de	Fruticultura,	em	Alcobaça	e	da	
Estação Vitivinícola, localizada em Viseu.

 – Na Direção-Geral dos Serviços Pecuários:

 A Estação Zootécnica Nacional, localizada próximo de Santarém.

 O Laboratório Central de Patologia Veterinária, localizado perto de Lisboa.

 – Na Direção-Geral dos Serviços Florestais:

 A Investigação Florestal, que está na Tapada das Necessidades.

O que faltou então? Foi, em minha opinião, o elo de ligação entre a Investigação/Experimen-
tação e a Extensão, em cada caso, até ao nível da divulgação dos conhecimentos adquiridos. 
Os Decretos regulamentares que vieram depois não cobriram tudo. No nosso caso, e como re-
feri anteriormente, faltou-nos, por exemplo, um Serviço de Conservação dos Solos e da Água. 
O Dr. Rafael Duque já não era então Ministro da Agricultura…

83. Testemunhei-o eu, entre 1978 e 1986.
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Um dos nossos erros mais frequentes é julgarmos que as mesmas causas não irão produzir os mesmos efeitos, da-
qui a uns tempos…

Albert Einstein, em Como vejo o Mundo (1934)

1. ANTECEDENTES E ENQUADRAMENTO REGIONAL

Nas situações que evoquei, quer na Primeira Parte deste livro, quer nos dois capítulos anterio-
res	(VII	e	VIII),	há	reflexos	das	correntes	ideológicas	que	caraterizaram	cada	época	desde	o	
fim	da	Monarquia	até	ao	advento	da	República.	E	esta,	poucos	anos	depois,	debateu-se	com	os	
impactos, a vários níveis, da Grande Guerra de 1914-1918. 

No entanto, na mudança do regime político, acontecida em maio de 1926, já havia, conforme 
acentuei, sinais de recuperação económica, alcançada mediante uma sensível redução dos dé-
fices	das	Contas	Públicas.	

O regime político instaurado pelos militares teve uma fase de ditadura militar, se bem que não 
muito longa, mas prosseguiu o mesmo propósito tendente ao equilíbrio orçamental, que viria a 
conseguir,	pouco	tempo	depois.	Esta	regra	de	Finanças	sãs	ajudou-nos	a	enfrentar	a	crise	finan-
ceira acontecida em 1930 e a crise económica que dela resultou, a Grande Depressão. 

Foi neste âmbito que se deu a criação, em 1936, de um organismo da então Secretaria de Es-
tado da Agricultura: a Junta de Colonização Interna.

Para lá da ambiguidade (ou da infelicidade do padrinho), o certo é que a “contradição interna” 
foi um dos dois pilares da JCI e da própria colonização interna. O segundo pilar, claramente o 
melhor, foi a execução da Lei dos Melhoramentos Agrícolas. Desde já adianto que este pilar 
não foi muito estimado “internamente”. Sempre foi tratado como um enteado ou, talvez me-
lhor,	um	filho	mal-amado…

O “pilar” da Colonização Interna começou assim, em meados da década dos anos 30 do século 
passado. Em face da retoma do crescimento económico no nosso País, e da estabilidade gover-
nativa, foi decidido enfrentar os problemas do povoamento no interior do nosso território con-
tinental.

CAPÍTULO IX
A COLONIZAÇÃO INTERNA 

(1936-1973)
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Infelizmente, em minha opinião, em vez de se considerar, no seu conjunto, o espaço rural e a 
população, retomaram-se as vozes de quantos, desde o século XIX até ao século XX, reclama-
vam a recuperação dos terrenos incultos e a correção dos defeitos da nossa estrutura agrária. 
Esta derivava do predomínio do minifúndio, no Norte e no Centro e, no Sul, do latifúndio.

A	grande	missão	para	a	JCI	ficou	pois	definida:	enfrentar	o	minifúndio	e	os	incultos	no	Norte	
e	no	Centro;	atacar,	frontalmente,	o	latifúndio,	no	tal	Sul	–	o	Alentejo.	Por	outras	palavras:	o	
emparcelamento no Norte e Centro e o parcelamento no Sul.

Temos de reconhecer que, na época em que a JCI foi criada, a válvula de segurança da emi-
gração não estava a funcionar. A depressão económica dos anos 30 levou os destinos tradicio-
nais dos nossos emigrantes (Brasil, América do Norte, Europa) a fecharem as entradas. Em si-
multâneo,	 surgiu	 a	 guerra	 civil	 em	Espanha	 (1933-1936)	 e,	 por	 fim,	 a	 2.ª	Guerra	Mundial	
(1939-1945).

Importa salientar que o nosso País, e no que respeita às regiões do Norte e do Centro e ainda 
na parte interior, sempre conviveu com a emigração. A população rural crescia e os recursos 
naturais,	no	que	respeita	à	utilização	agrícola,	sempre	foram	insuficientes	face	a	esse	cresci-
mento	demográfico.

Nesta perspetiva, a situação do Norte e do Centro de Portugal, não sendo igual, é muito  
parecida com a parte ocidental da Irlanda. Temos sido, ao longo do tempo, os dois países do 
Ocidente da Europa com maiores taxas de emigração, principalmente para o continente  
americano.

No nosso caso, não fazia sentido emparcelar o minifúndio no Minho, a província mais  
povoada, porque a maior parte das explorações agrícolas ocupa os vales e as encostas das 
serras: o brejo (nos vales) e a bouça nas encostas. Como emparcelar nestas condições e com 
estas limitações? 

Na realidade, com a Lei do Emparcelamento, a JCI apenas fez um emparcelamento da pro-
priedade rústica nos seus anos de vida (1936-1973). Aconteceu no vale de Estorãos, um pequeno 
povoado no Minho, mas viria a ser desfeito com a transmissão da propriedade de umas gera-
ções para outras.

Com a colonização, nos baldios das serras do Norte e do Centro de Portugal, aconteceu o 
mesmo. E com o parcelamento no Alentejo, e o regime jurídico relativo a este, aconteceu 
quase o mesmo, fazendo ainda atrasar o regadio e a construção da barragem de Alqueva 
cerca de 40 anos.

Nesta síntese, procuro dar uma ideia geral sobre o tema da Colonização Interna na época da 
criação da JCI e sobre as ideias e os acontecimentos que surgiram em tempos anteriores. Há, 
todavia, ainda uma palavra a acrescentar quanto às ideias relativas ao povoamento do nosso 
território continental e à emigração. O povoamento é, antes do mais, uma resultante de dois 
vetores:	o	primeiro	é	de	natureza	dinâmica;	o	 segundo	é	de	natureza	estática.	Em	palavras	
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mais	claras:	o	primeiro	tem	a	ver	com	o	crescimento	demográfico;	o	segundo	reside	nos	recur-
sos naturais de cada região, principalmente nos solos e no clima, o meio físico. Essa resultante 
chama-se densidade de povoamento.

Uma vez que o mar, em qualquer país da periferia dos continentes, é sempre uma mais-valia e 
uma fonte de enriquecimento, as regiões do litoral são naturalmente mais prósperas do que as 
regiões do interior. Assim, e no que respeita ao nosso país, o litoral é mais denso em população. 

Por outro lado, em Portugal, na sua forma geométrica, as distâncias entre a fronteira marítima 
e a fronteira terrestre não são grandes. A melhor maneira de resolver as desigualdades entre li-
toral e interior, é facilitar o trânsito entre as principais cidades de uma e outra zona. É este o 
primeiro passo a dar no campo da organização do território. Ou do ordenamento, como agora 
se diz.

Este	trânsito	possibilita	o	diálogo,	biunívoco,	entre	as	regiões	e	a	capital.	E	para	que	finalida-
des? Em tese, para promover o desenvolvimento, tanto económico, como humano. Na prática 
corrente, para promover a articulação entre as necessidades regionais e os meios de conheci-
mento e de investimento centralizados. Isto é, entre o governo e as suas instituições e as popu-
lações, e nos dois sentidos.

Nisto se funda aquilo que, no século passado, passou a designar-se por planeamento ou desen-
volvimento regional, visando principalmente a promoção humana. 

No nosso país, estes objetivos e respetivo método foram estabelecidos no III Plano de Fomento 
Nacional (PFN). Trata-se de um esquema muito mais abrangente do que o da Colonização In-
terna. Assim, o desenvolvimento regional, que proporcionava o diálogo entre os níveis regional 
e central, para efeito dos investimentos a fazer no âmbito dos Planos de Fomento Nacional, foi 
delineado nos trabalhos de preparação do III Plano (1968-1973). E, quer no seu modelo opera-
cional,	 quer	 nos	 investimentos,	 figurava	 também	no	 IV	PFN,	 cuja	 execução	 começaria	 em	
1974. Estava pronto e aprovado, mas os governos provisórios, no pós-25 de abril de 1974, não 
o retomaram.

Em resumo: a alternativa do diálogo entre regiões e poder central, para efeito da afetação do 
investimento	público,	com	finalidade	económica	e	social,	seria	mais	abrangente	e	útil	do	que	a	
pretendida colonização agrícola, através de colónias agrícolas em baldios que até então eram 
aproveitados em regime comunitário e de logradouro das autarquias locais. O estabelecimento 
de colónias agrícolas não tinha nada de cariz regional. Era decidido a nível central e governa-
tivo e proposto apenas por um organismo sediado no Ministério da Agricultura (nesse tempo 
até era apenas uma Secretaria de Estado).

Infelizmente, esta política de desenvolvimento regional, para efeitos de investimento público, 
foi enterrada pelo Processo Revolucionário em Curso (PREC), no pós-25 de abril de 1974.
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2. REGIME JURÍDICO – 1948

Em capítulo anterior, salientei que na remodelação do Ministério da Agricultura de 1936  
a	Junta	de	Colonização	Interna	surgiu,	não	como	um	modelo,	mas	como	um	ensaio;	ou	uma	
experiência a fazer. E, neste campo, logo no início do Decreto-Lei n.º 27.207, o Ministro Ra-
fael Duque (e no texto produzido pelo seu Gabinete) reconhece uma lacuna até então existente 
– a falta de um plano de ação conjunto.

Por outras palavras, o Ministro reconhece que as Direções-Gerais (Agrícolas, Pecuárias e Flo-
restais) são organismos essencialmente técnicos, os quais devem até, nas respetivas estruturas 
orgânicas, reforçar a investigação e a experimentação. E percebe-se, logo nesse início, que o 
brilhante jurista e empresário agrícola que ele foi está a falar de política agrícola.

Assim, suprime organismos reconhecidamente inúteis, ou sem função premente84, e cria a 
Junta de Colonização Interna. Quanto a esta, porém, é extremamente cauteloso: o novo orga-
nismo tem sobretudo os seguintes mandatos:

 a)  Instalar casais agrícolas nos terrenos que lhe forem entregues pela Junta Autónoma de 
Obras de Hidráulica Agrícola.

 b)  Efetuar o reconhecimento dos baldios e realizar a colonização dos que dela forem sus-
cetíveis. 

 c)  Efetuar, quando superiormente autorizada, a aquisição de terras postas à venda, e que 
devam ser aproveitadas para colonização.

Para não me alongar, saliento apenas dois pontos: o termo Colonização não foi muito feliz85, 
já	que	havia	a	pressão	demográfica	da	travagem	da	emigração;	a	JCI	deveria	começar	por	 
fazer, para efeitos da Colonização, caso a caso, estudos de natureza agrológica (solos, clima, 
relevos, etc.).

Acontece que só em 1946, ou seja dez anos depois, surge o Decreto (regulamentar) n.º 36.709, 
relativo ao aproveitamento de terrenos para colonização, no qual a Junta de Colonização In-
terna tem o seguinte mandato:

 –  Promover o aproveitamento dos baldios reservados, ou a reservar, para a mais com-
pleta	utilização	e	fixação	do	maior	número	de	famílias	que	neles	possam	conveniente-
mente instalar-se (Art.º 1.º).

 – O aproveitamento far-se-á por meio das formas seguintes (Art.º 2.º):

	 	 a)	Instituição	de	casais	agrícolas;

84. Como a Junta de Fomento Rural, que vinha de uma reforma de 1931: era de tal modo genérica que para nada servia.  
85. O termo Colonização terá sido inspirado pelos escritos de Severim de Faria, que foi sacerdote e cónego na Sé de Évora no século XVI, sendo considerado o 
primeiro jornalista português. Este referiu no seu livro Notícias de Portugal “que a povoação do Reyno principiou as colónias”.
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86. Cf: Plano Geral do Aproveitamento dos Baldios Reservados. JCI. 4 vol. – 1941. 
87. Até com antecipação do Decreto Regulamentar, saído em 1948.  
88. No referido Plano Geral dos Baldios Reservados, o somatório era de 284 famílias.

	 	 b)	Distribuição	de	glebas;	

	 	 c)	Adaptação	ao	regime	de	logradouro	comum;

  d) Atribuição às Casas do Povo ou às autarquias locais.

Nestes dez anos de intervalo, tinha sido iniciado um esforço generoso, quer da JCI, quer prin-
cipalmente dos seus técnicos, que percorreram as serranias do Norte e do Centro de Portugal 
continental e concluíram o seguinte86: 

 – Área total dos baldios: 407 544 ha 

 – Áreas segundo os aproveitamentos propostos:

  • Área agrícola colonizável: 37 193 ha 

  • Área agrícola não colonizável: 37 383 ha

	 	 •	Área	florestal:	332	770	ha

  • Área social: 638 ha

Foi um esforço generoso, mas um pouco inglório, porquanto, tudo concluído87, foram contabi-
lizadas as seguintes colónias: 

 – Colónia Agrícola do Sabugal: 39 colonos

 – Colónia Agrícola do Barroso: 132 colonos

 – Colónia Agrícola do Alvito: 25 colonos

 – Colónia Agrícola da Boalhosa: 30 colonos

  Total: 226 famílias88

Há que reconhecer que tudo isto teve lugar num período político complexo e não podemos es-
quecer	também	que	o	aumento	demográfico	tinha	feito	duplicar	a	população	de	3	725	000,	em	
1840, para 7 174 000, em 1940. 

3. A COLONIZAÇÃO INTERNA E OS PLANOS DE FOMENTO NACIONAL

No período que acabei de referir, tiveram lugar os dois Planos de Fomento Nacional iniciados 
pelo	Estado	Corporativo:	o	I	PFN	decorreu	entre	1953	e	1958;	o	II	PFN	decorreu	entre	1959	e	
1964.
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Antes de prosseguir, há um esclarecimento a fazer. Não há desfasamento entre o período da 
Colonização Interna e os períodos dos referidos PFN. Na verdade, o I PFN começou a ser pre-
parado cerca de três anos antes do seu início. E esta preparação contém a análise da década 
anterior, a década de 40. Logo, o tema desta análise incluiu também o que estava a acontecer 
com a política e os investimentos na agricultura. Assim, o Plano Geral do Aproveitamento dos 
Baldios Reservados foi aí tido em conta. O mesmo aconteceu com o II PFN. Analisou o pe-
ríodo anterior e apreciou depois os resultados dos investimentos nele incluídos, para o período 
seguinte. Qualquer dos dois PFN foram propostos pelo governo à então Assembleia Nacional. 
Assim, na apresentação do I PFN à Assembleia Nacional, o Presidente do Conselho referiu:

“Quanto	à	agricultura	pode	dizer-se	que	são	tratados	apenas	o	povoamento	florestal,	a	irrigação	por	meio	de	gran-
des albufeiras e a colonização (…); não se pode dizer que se esteja em face de um plano integral de fomento agrícola.” 

E mais adiante: 

“Nós lançámos a obra de Colonização Interna, nalgumas partes em terrenos de sequeiro, mas sem perspetivas 
de utilização de terrenos trazidos de novo ao regadio. As realizações, num caso e no outro, são ainda bastante 
restritas e a meu ver a preços muito elevados. Parece-me muito difícil dar incremento a esta obra aos preços e 
com a orientação actual.” 89

Não valerá a pena produzir mais excertos. Nos termos do II PFN, o próprio Presidente do Con-
selho deu a explicação: “Sim! A Colonização Interna serviu para a preparação de colonos para 
África…”

E temos de concordar que teve razão. A última colónia agrícola que a JCI instalou foi a Her-
dade de Pegões (no Concelho de Vendas Novas). Doada ao Estado por um benemérito (Rovisco 
Pais), tinha uma área total de 4 000 hectares.

Este era um caso diferente dos baldios das serranias de Portugal, já que os solos tinham, na sua 
maior parte, capacidade de uso agrícola (transição dos aluviões das lezírias do Tejo para as 
areias pliocénicas da bacia terciária do Tejo e do Sado) e estava perto dos principais centros de 
consumo (isto é, dos mercados): Setúbal, Montijo, Alcochete e até Lisboa. Nesta herdade, foi 
também instalada, um pouco mais tarde, uma vinha, constituindo-se uma Adega Cooperativa, 
que produz vinho de qualidade razoável.

A cada colono foi atribuída uma parcela de terreno com a dimensão de 18 hectares e construiu-
-se a casa de habitação, assim como as instalações agrícolas. Construiu-se também uma pe-
quena barragem para que cada família pudesse produzir e vender produtos hortícolas e, pouco 
depois, laranjas. Erigiu-se ainda uma capela.

Também foi criado um Centro de Assistência Técnica com alojamento (dormitório) para aí se 
poder dar formação agrícola. 

89. Cf: O Plano de Fomento. Conferência proferida pelo Presidente do Conselho de Ministros. Ed. Secretariado Nacional de Informação. 1953
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No areal restante da antiga herdade de Pegões havia um pinhal que foi mantido. 

O total de colonos instalado, formando dois aldeamentos, foi de 229, todos em regime jurídico 
de casal de família90. A dotação orçamental utilizada ascendeu a 240 000 contos91,  ou seja, a 
instalação de cada colono, e respetiva Assistência Técnica, totalizou cerca de 1000 contos/ca-
sal de família.

A	obra	de	colonização	era	pois	dispendiosa	e	não	servia	para	absorver	excedentes	demográfi-
cos	em	anos	de	dificuldades	na	emigração.	

Nos	doze	anos	em	que	fiz	parte	do	quadro	técnico	da	JCI,	nunca	trabalhei	diretamente	na	Co-
lonização, mas antes na Carta dos Solos ou nos Melhoramentos Agrícolas.

Depois da Revolução de 25 de abril de 1974, a Colónia Agrícola de Pegões passou a ser a Fre-
guesia de Santo Isidro de Pegões, do concelho de Vendas Novas.

90. O prédio rústico é inalienável; indivisível; não penhorável, etc.  
91. Possivelmente do I e II PFN.
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Qual	de	vós	que	pretende	edificar	uma	torre,	não	se	senta	primeiro	para	calcular	a	despesa	e	ver	se	tem	com	que	
a acabar? Para que, se depois de ter feito as fundações, não a puder terminar? E não comecem, todos os que a 
virem	a	troçar	dele,	dizendo:	Este	homem	começou	a	edificar	e	não	pôde	terminar.

Evangelho segundo S. Lucas (14, 26)

Será sempre “Dura Lex, sed Lex”? Não foi assim com a Lei dos Melhoramentos Agrícolas (Lei 
n.º 2.017, de 25 de junho de 194692). As leis estabelecem sempre uma disciplina quanto ao seu 
processo de implantação. Na generalidade dos casos, visam principalmente o interesse geral. 
Este tem de prevalecer sobre os interesses particulares. Ou de alguns que sejam dominantes. 
Mas as leis resultam também da necessidade de proteger os interesses legítimos dos elementos 
mais fracos de um conjunto. Ou de um grupo social. A razão é óbvia: trata-se de impedir que, 
a coberto da competitividade sem regras, se constituam privilégios. Ou que, na indisciplina  
geral, acabe por prevalecer aquilo que vulgarmente se designa por lei da selva.

Nos campos de Portugal, e enquanto durou (de 1946 a 1974), a Lei dos Melhoramentos Agrí-
colas era conhecida e como a Lei Benfazeja. O que eram então estes Melhoramentos Agrícolas 
que surgiram em 1946, dez anos depois do nascimento da Junta de Colonização Interna?

Em primeiro lugar, a Lei n.º 2.017 não resultou de uma qualquer brilhante conceção. Foi, 
muito simplesmente, realista, prática, objetiva. E porquê? Porque ia ao encontro de necessida-
des reais de valorização das explorações agrícolas sentidas pelos agricultores e avaliadas pelos 
técnicos, que não estavam numa sala distante de um edifício em Lisboa, mas no terreno. Esta-
vam	em	cada	distrito	e,	em	cada	distrito,	iam	ao	encontro	dos	agricultores:	ouviam;	viam;	per-
corriam	a	terra;	“cheiravam”	a	água…	

A Lei dos Melhoramentos Agrícolas foi, como vimos, também o contributo de um jurista lúcido e 
objetivo, e também agricultor, que conhecia as duras realidades de quantos procuram extrair da 
terra o tal “pão nosso de cada dia”: o Dr. Rafael Duque, então já deputado à Assembleia Nacional.

A	Lei	dos	Melhoramentos	Agrícolas	seria	financiada	pelo	Fundo	dos	Melhoramentos	Agríco-
las, no montante de 200 000 contos. 

92. Disponível em: https://dre.pt/application/file/154938 

CAPÍTULO X
A LEI DOS MELHORAMENTOS AGRÍCOLAS
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93. Isto foi objeto de várias reuniões com as Finanças. Até que emergiu uma garantia do tipo “mais ou menos: a Consignação das Receitas! Também a haver…
94. Naqueles meus oito anos, alguns dos empréstimos feitos através da Lei dos M. A. superaram os da Agência da C. G. dos Depósitos.

O texto da Lei n.º 2.017 não ocupa mais do que duas páginas do, então, Diário do Governo, 
publicado em 25 de junho de 1946. E limita-se ao enunciado de 14 Bases (embora depois con-
cretizadas através de quatro Decretos Regulamentares, que alargaram o seu campo de ação).

– O Estado, pelo Ministério da Economia, e por intermédio da Junta de Colonização Interna, 
prestará	assistência	técnica	e	financeira	aos	produtores	agrícolas,	às	Cooperativas	de	produtos	
agrícolas e aos Grémios da Lavoura para execução de melhoramentos fundiários que tenham 
por	fim	aumentar	a	capacidade	produtiva	da	terra.

E enumera aquilo que concretamente é considerado como tal (alíneas a a n, da Base I).

– A seguir, em meia dúzia de linhas, concretiza como o recurso à Lei n.º 2.017 pode ser reque-
rido (Base II).

– Acrescenta que a assistência técnica é gratuita (Base III).

–	Na	Base	IV,	também	em	poucas	linhas,	concretiza-se	o	modo	como	a	assistência	financeira	
deveria	ser	formulada.	Por	outras	palavras	–	Por	quem;	em	que	condições.

–	Na	Base	V	figuram	as	condições,	agora	relativas	aos	empréstimos	a	conceder.	Portanto,	Taxa	
de juro a 2% ano. Anuidade de amortização e, muito importante, as garantias a dar pelos be-
neficiários.

Há aqui, alguma coisa mais a acrescentar. A qual é as questões do risco e as garantias.

Resumindo	aqui:	–	em	regra	a	garantia	era	dada	pelo	prédio	rústico.	Este	ficava	em	1.ª	hipo-
teca como garantia. Aqui o Delegado da Junta, em cada distrito, era responsável:

– Pela avaliação do prédio rústico em questão. Só que os documentos a obter, e totalmente  
narrativos,	(no	sentido	jurídico)	não	chegavam!	Se	o	beneficiário	falisse,	o	prédio	seria	leiloado.	 
E tudo isto obrigava a uma avaliação pelo valor de venda. Ou valor venal.

E, como se tal não bastasse, o Delegado tinha de, caso por caso, calcular, estimar o risco!  
E este aumentou grandemente quando a Lei n.º 2.017 foi alargada às Construções. No caso, às 
Cooperativas	agrícolas,	para	a	construção	de	Adegas;	de	Lagares	de	azeite,	etc.

O problema era simplesmente este: – Era preciso adiantar o dinheiro! As cooperativas não o  
tinham. Começar a construção, e, portanto, adiantar todo o empréstimo, correndo um risco 
evidente. Só no termo da construção, e, portanto, todo o empréstimo (em prestações) dado, 
para que a mesma o garantisse?93

E não estavam em causa umas bagatelas94.

– Tudo o que tenho estado a referir, estava na Base V. Como se vê, uma das mais importantes.

–	A	qual	era	completada	pelas	Bases	VI;	VII.
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– Mas, mesmo com estas, ainda havia a Base VIII. A qual começava assim:

– A Junta de Colonização Interna poderá averiguar a exatidão das declarações dos interessa-
dos,	colher	esclarecimentos	complementares,	e	fiscalização	e	aplicação	de	materiais	(…)	e	re-
correr a (outros) Serviços do Estado da respetiva área, os quais devem prestar-lhe toda a 
ajuda…

A Lei dos Melhoramentos Agrícolas poderá não ter sido perfeita, mas a verdade é que, desde 
Viana do Castelo até ao Algarve, nenhum produtor (agricultor ou cooperativa agrícola) foi à 
falência devido ao facto de ter recorrido a ela. Da mesma forma, nenhum delegado dos Melho-
ramentos Agrícolas nos Distritos de Portugal foi acusado de incompetência ou corrupção nos 
milhares de processos que propôs à JCI, para esta levar ao governo.
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CAPÍTULO XI
O PLANO DE REGA E A VALORIZAÇÃO DO ALENTEJO 

(1955-1964)

   O Clima

   Que chove quando não quero: 

   E faz hum sol das estrellas

   Quando chuva algúa espero.

   Ora alaga o semeado, 

   Ora sécca quanto hi há, 

   Ora venta sem recado,

   Ora neva e mata o gado.

   (…)

   Que tempere a invernada,

   E leixe criar o trigo.

   Mas elle de tençoeiro

   Sem ganhar nisso ceitil, 

   Vai dar chuvas em Janeiro, 

   E geadas em Abril, 

   E calmas em Fevereiro.

   E névoas no mez de Maio,

   E meado Julho pedra. 

   Eu trabalho atás que caio

   Pardeos, elle que he meu aio

   Cada vez mais me desmedra.

   Gil Vicente, Romagem de Agravados, Évora, 1533
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   O sequeiro

   Que Deus mande água

   Por compaixão:

   Desmaia a vinha!

   Mirra-se o grão!

   E a terra é seca

   Como um carvão

   Conde de Monsaraz, Musa Alentejana, 1908

1. UM MANDATO LÚCIDO

Despacho do Ministro das Obras Públicas (MOP), Eng.º Eduardo de Arantes e Oliveira, de  
6 de dezembro de 1954, que antecede o Plano de Valorização do Alentejo – Rega de 170 000 
hectares: “O objetivo que se marca à Direção-Geral dos Serviços Hidráulicos é o do esclarecimento preciso e 
definitivo	do	problema	da	valorização	pela	rega	da	região	alentejana,	e	a	consequente	formulação	de	um	plano	
geral de ação.

É indispensável sair-se no mais curto prazo de uma situação de desconhecimento das premissas fundamen-
tais	de	um	problema	primário	para	a	economia	e	para	o	progresso	social	do	nosso	País,	para	o	qual	se	têm	
enumerado diversas soluções que não se podem defender nem condenar com a segurança que exige o seu vulto 
excecional.

É	tempo	de	se	começar	pelo	princípio	e,	visto	assim,	espera-se	que	o	problema	não	ofereça	dificuldades,	pelo	me-
nos	no	que	se	refira	ao	enunciado	concreto	da	sua	resolução	e	à	formulação	de	programas	de	trabalho.

Para	se	desempenhar	da	sua	incumbência	com	a	rapidez	e	a	eficácia	necessárias,	a	Direção-Geral	dos	Serviços	
Hidráulicos	terá	de	desenvolver	uma	atividade	muito	intensa	que	justifica	a	constituição	de	uma	célula	especial	
de trabalho subordinada ao Diretor de Serviços de Aproveitamentos Hidráulicos, e à qual se atribuirão os meios 
privativos necessários, em pessoal, material, dotações e instalações. 

A Direção-Geral dos Serviços Hidráulicos apresentar-me-á a sua proposta para a criação deste núcleo de es-
tudo, ao mesmo tempo que formulará o respetivo programa geral de trabalho e enunciará os meios a pôr à sua 
disposição.

E, particularmente importante, o cálculo dos encargos anuais a suportar, para os quais se pensa destinar uma 
parcela importante da dotação orçamental consignada a estudos desta natureza. 
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Desejaria	que	tudo	estivesse	perfeitamente	regulado	até	ao	fim	do	corrente	mês,	de	forma	a	poder-se	marcar	o	pri-
meiro	dia	do	mês	de	janeiro	de	1955	para	o	início	do	funcionamento	do	novo	departamento.

A natureza do problema torna indispensável uma franca e intensa colaboração com os departamentos do Minis-
tério da Economia afetos à agricultura: Direção-Geral dos Serviços Agrícolas, Direção-Geral dos Serviços Flo-
restais e Aquícolas e Junta de Colonização Interna. 

A	Direção-Geral	dos	Serviços	Hidráulicos	deverá	ter	o	maior	cuidado,	até	para	maior	êxito	do	seu	esforço,	em	
utilizar todas as possibilidades de cooperação destes organismos, quer sob a forma de elementos já obtidos de in-
teresse para o problema, quer em relação a trabalhos que possam ser levados a cabo, mais satisfatoriamente por 
seu intermédio.

Por agora, julgo que esta colaboração poderá ser alcançada de modo conveniente e fácil através do contacto  
direto entre serviços.

Ulteriormente se verá se é preferível constituir uma comissão para coordenar esforços.

Em qualquer caso, o objetivo que orientará a Direção-Geral dos Serviços Hidráulicos será o melhor rendimento 
no plano nacional dos esforços empenhados na resolução do importante problema.”

É óbvio que no Despacho cada palavra tinha sido ponderada e o todo era o resultado de con-
tactos que já tinham sido feitos com o Ministro da Economia e com o Secretário de Estado da 
Agricultura e os Serviços referidos. Da mesma forma, aquilo que viria a ser o Plano de Rega 
do Alentejo (PRA), pela envergadura do projeto e respetivos custos, tinha sido longamente pon-
derado com o Presidente do Conselho.

2. UMA COLABORAÇÃO INICIAL DIVERGENTE  
E ENTRE SERVIÇOS CENTRAIS

Como o Despacho acentua, a natureza do problema (a adaptação a regadio de 170 000 hecta-
res de terras alentejanas) tornava indispensável uma excelente colaboração com os departa-
mentos do Ministério da Economia afetos à agricultura: Direção-Geral dos Serviços Agríco-
las, Direção-Geral dos Serviços Florestais e Aquícolas e Junta de Colonização Interna. 

Nesta altura, eu estava já desde 1952 no Alentejo integrado numa equipa que fazia os levanta-
mentos	cartográficos	e	pedológicos	da	então	designada	Carta	dos	Solos	e	compreendi	que	po-
deria ser útil no Plano de Rega dos 170 000 hectares, dispersos pelo Alto e Baixo Alentejo. Em 
consequência decidi disponibilizar-me para o efeito, uma vez que quando saí do ISA optei pela 
Hidráulica Agrícola.

Acontece que a Carta dos Solos em que eu estava a trabalhar não estava a ser feita numa  
escala capaz de ser utilizada, diretamente, para demarcar os 170 000 hectares do PRA para 
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efeitos da adaptação ao regadio. Por um lado, estes 170 000 ha não formavam um todo contí-
nuo e homogéneo, encontrando-se em manchas dispersas. Por outro lado, a Carta dos Solos 
iria, por razões técnicas, ser apresentada na escala de 1/50 00095. , que era também a escala da 
Carta	de	Portugal,	já	efetuada	pelo	Instituto	Geográfico	e	Cadastral.

Nestas condições, a Carta dos Solos, ainda na fase dos trabalhos de campo, só poderia servir 
para se ter uma ideia aproximada sobre os 170 000 ha, dominados a partir da cota de saída (da 
água) na tomada de água, quer da barragem de Alqueva, quer de outras intermédias. Foi pois 
neste trabalho de campo que me disponibilizei para trabalhar, sempre em boa colaboração 
com a DG dos Serviços Hidráulicos do MOP.

3. O PLANO DE REGA DO ALENTEJO

O projeto de Alqueva apresentado e publicado em dezembro de 1965 (note-se que entre o Des-
pacho do MOP e a publicação deste volume se passaram 11 anos, e mais alguns decorreriam 
até ao início dos trabalhos no campo) com o título: – Plano de Valorização do Alentejo – Rega 
de	170.000	ha,	contém	apenas	as	infraestruturas	hidráulicas;	um	esquema	genérico	da	respe-
tiva	mais-valia;	e	os	pareceres	do	Conselho	Superior	de	Obras	Públicas.	Para	lá	dos	dados	res-
peitantes às mais-valias, apresentados como sendo a parte económica, a publicação contém: 

– Os vários Pareceres do Conselho Superior das Obras Públicas.

– Depois o longo Parecer da Câmara Corporativa.

Este último Parecer contém duas partes: – Na generalidade e na especialidade.

Nesta Memória, irei separar o que foi, até 1957, o Plano de Rega do Alentejo (170.000 ha) da-
quilo que poderia ter sido todo o projeto à volta da Barragem de Alqueva, como projeto-âncora 
de um Plano de Valorização do Alentejo. O qual, em minha opinião, não foi feito. E que ainda 
está por fazer. 

Neste	esclarecimento	tem	interesse	dar	significado	às	expressões.

No início do projeto e no campo, nós referíamos o mesmo, utilizando as:

– O projeto expressões de Alqueva.

Ou, o que era o mesmo: 

– O escalão de Alqueva. 

A razão era (e ainda é) que a grande barragem no Guadiana era a Obra central de todo o projeto.

E isto porque a grande barragem é multi-usos:

95. A Carta dos Solos utilizava fotografias aéreas, feitas pela Royal Air Force (Grã-Bretanha) no início da 2.ª Guerra Mundial (1939-1945). A altitude dos voos 
condicionou a respetiva escala das fotos que se situava entre 1/30 000 e 1/32 000.
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–	Permite	a	regularização	de	caudais	do	rio;	em	fase	de	cheias.	E,	ao	fazê-lo,	tem	de	ter	uma	
grande capacidade de armazenamento de água. 

E, assim, é esta a 1.ª mais-valia96. Constitui uma reserva estratégica de água potável.

– A 2.ª mais-valia, porque dá receitas imediatas, é a produção de energia limpa. E se assim me 
posso exprimir, em grande quantidade.

Já naqueles tempos, os engenheiros eletrotécnicos se referiam em termos de 500 Gigawatthora, 
por ano.97

A razão de se falar, nesse tempo, no “escalão de Alqueva”, tem a ver com a área dominada di-
retamente pela cota de saída de água, a partir da sua Torre de tomada de água.

A partir desta, tem início a conduta, canal aberto ou tubagem sob pressão. 

Esta circunstância já tinha a ver com os 170.000 ha de regadio futuro. Mas só na área dominada 
diretamente. Portanto, sem barragens intermédias, com as respetivas estações de bombagem.

Ora nas condições referidas, o escalão de Alqueva permitia só por si dominar uma área que, 
não interessando aqui detalhes, é de cerca de 90.000 hectares98.

*

Antes de prosseguir convém esclarecer uma outra faceta do projeto de Alqueva:

– Esta diz respeito às infraestruturas. Parece fácil quando se olha do pequeno mirador (apenas 
em terreno alisado) para o lago (a albufeira) e, nota-se, que tudo aquilo, a água, está contido e 
não galgará o coroamento da barragem. O paredão é fundo. E aquilo fez-se com umas, mui-
tas, toneladas de cimento…

Ora o papel dessas infraestruturas é fundamental e constitui um valor. Logo no seu início…  
É que basta, muitas vezes, um Plano de infraestruturas para garantir “plataformas” que estão 
na origem do desenvolvimento económico.

Um outro detalhe do projeto de Alqueva é a pequena barragem de Pedrogão, situada mais a 
jusante, no Guadiana, e próximo daquela aldeia do Distrito de Beja. Na barragem de Pedro-
gão,	estão	retidas	as	águas	turbinadas	na	Central	elétrica;	e	uma	parte	das	águas	que	passam	
pelos descarregadores de superfície. Com a respetiva bombagem nos períodos da noite, con-
siderados mortos em termos de receitas vindas da produção elétrica, Alqueva recebe água 
que já tinha passado por ela. E esta simples retenção de água, no Pedrogão, é uma mais-va-
lia apreciável.

96. Este aparente detalhe, pouco salientado, é de enorme importância, numa região semiárida. E terá ainda mais, se as condições climáticas se agravarem. 
Com os seus extremos: secas seguidas de enxurradas…
97. Um Gigawatt é um bilião de watts. 
98. Cf: Contribuição para o estudo da aptidão para o regadio dos solos do Baixo Alentejo. J.A.S. Varela. JCI 1957/1958.
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*

Posto isto, o que eram as grandes infraestruturas do PRA?

Ora, na perspetiva inicial, consistiam, no seu todo:

– A grande barragem de Alqueva no Guadiana. Cujo NPA (Nível de Pleno Armazenamento) 
está na cota de 152 metros e origina uma capacidade de 4.150 hectómetros cúbicos. 

E intra-anual, em termos de regadio – tem água bastante para enfrentar três anos seguidos, de 
seca. 

Com o armazenamento, a jusante e na barragem de Pedrogão, recicla a água turbinada que 
produz energia elétrica. E, até uma parte que, em anos de cheias, passa pelos descarregadores 
de superfície. 

A potência das bombas é de 140 m3/segundo. Não tem interesse para aqui dar detalhes quanto 
à	natureza	e	complexidade	do	próprio	corpo	da	barragem;	Torre	de	tomada	de	água;	tipos	de	
descarregadores, desde os de superfície até à descarga de fundo, etc.

Creio	que	digo	o	suficiente	para	não	se	julgar	que	“aquilo”	é	apenas	um	paredão…	

– Além de Alqueva, o Plano tinha mais 22 barragens, de dimensão média, ligadas por condu-
tas	sob	pressão;	com	estações	de	bombagem;	e	no	início	o	canal	aberto,	principal99.

Nas referidas 22 barragens, e incluindo a de Alqueva, a capacidade total estaria, numa estima-
tiva, acima de 10 a 15.000 hectómetros cúbicos100.

E o sistema do escalão de Alqueva liga (isto é, permite transvases) a Bacia do Guadiana (supe-
ravitária)	com	a	Bacia	hidrográfica	do	Sado	(deficitária).	

E,	também	estava	previsto	que,	no	Alto-Alentejo,	se	faria	a	ligação	entre	as	Bacias	hidrográfi-
cas	do	Tejo	através	das	albufeiras	–	duas	–	do	Sôr	e	do	Raia;	ou,	a	mesma	coisa,	nas	duas	bar-
ragens do Sorraia – a de Montargil e a de Malcata.101

Todo o sistema, agora completo, consistiu de:

 – Sub-sistema do Baixo-Alentejo............. 79.600 ha

 – Sub-sistema do Alto-Alentejo............... 12.600 ha

 – Sub-sistemas locais................................ 69.900 ha 

  Total...................................................... 162.100 ha 

99. É apenas uma curiosidade – a albufeira tem, entre o seu extremo Norte e a barragem, 80 km. E a extensão do “recorte” do lago é superior ao comprimento 
do litoral, marítimo, entre a foz do Minho e a foz do Guadiana, em Vila Real de Santo António (Algarve).
100. A capacidade certa dependia de decisões posteriores sobre o conjunto.
101. Refiro isto, apenas, para se ver como o conjunto poderia mudar a face do Alentejo.
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Estes	sistemas	locais	eram	em	afluentes	do	Guadiana,	Sado	e	Tejo.	Mais	uns	quantos	em	rios	
em	bacias	hidrográficas	independentes	daqueles;	no	essencial	foram:

– No Rio Mira – a barragem de Santa Clara. A qual já está feita, possibilitando a rega dos so-
los planos do litoral (Vila Nova de Milfontes, e pouco mais).

– A do Alto-Sado (barragem Monte da Rocha).

–	A	do	Roxo	(afluente	do	Guadiana),	cuja	bacia	hidrográfica	é	insignificante	e	só	enche	com	o	
contributo de Alqueva.

–	A	do	Caia	(afluente	do	Guadiana),	perto	de	Elvas.

–	A	do	Divor	–	um	pequeno	afluente	do	Guadiana,	que	passou	a	garantir	o	fornecimento	de	
água potável à cidade de Évora. A qual dependia de uns quantos furos artesianos, sempre in-
suficientes.	

E, a completar, um conjunto de outras infraestruturas, sem as quais o desenvolvimento do 
Alentejo, não terá “pernas para andar”:

– 9.000 km de canais, que passam (com a rega por aspersão) a tubagem enterrada, e estação de 
bombagem.

– Várias centenas de km de linhas elétricas. Tanto para alimentar as estações de bombagem a 
partir da Central elétrica de Alqueva. E também para os excedentes de energia elétrica pode-
rem ser aproveitados (na rede geral e, ou junto de povoações).

E, ainda, por cerca de 73 pequenas barragens a poderem ser construídas com o recurso à Lei 
dos Melhoramentos Agrícolas.

Em resumo:

Estávamos (e ainda estamos) dentro de um poderoso esquema que, tarde ou cedo, terá de ser 
utilizado, se a Valorização do Alentejo (e praticamente o Sul de Portugal, a partir do Tejo) pas-
sar à “fase seguinte”.

Como se compreende, e julgo que logo à primeira impressão, não havia, de todo em todo, lu-
gar para enxertos de cariz literário, lírico. Ou outro.

Cada um no terreno valia por si e até aprendendo com a capacidade dos outros colegas. 

Estávamos todos unidos, no somatório das capacidades de cada um, para levar por diante, um 
projeto	que	iria	beneficiar,	quer	o	País,	quer	a	Região,	quer	as	pessoas	que	na	mesma	viviam	e	
trabalhavam. E cada qual a seu modo.

Movia-nos, também, o apreço mútuo. A certeza de que a capacidade de cada um não era para 
mostrar	uma	qualquer	supremacia;	mas	sim	para	melhorar	a	capacidade	conjunta.	

Nem eu, nem os outros perdemos tempo para saber quem era o chefe! As “guerras”, se é que 
havia, eram lá longe…
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Para	mim,	foi	com	uma	profunda	mágoa	que	vi	aquele	projeto	de	Alqueva	ter	ficado	num	ato-
leiro	de	batalhas	jurídicas.	No	fim	das	quais:

– Todos perderam! E o que é lamentável, toda a Região e as suas gentes.

No último episódio, pelo menos para mim, teve lugar uma Instituição séria. E numa sessão 
também encimada com pessoas, as quais sempre me mereceram respeito e consideração.

Pela primeira vez neste escrito, vou falar a propósito de acontecimentos, de pessoas, e com os 
próprios nomes.

Em 1964, o Engenheiro Mercier Marques, então Bastonário da Ordem dos Engenheiros, pre-
sidiu	a	uma	sessão,	na	qual	estavam	o	Ministro	das	Obras	Públicas,	o	Eng.º	Arantes	e	Oliveira;	
o	Secretário	de	Estado	da	Agricultura,	Eng.º	Azevedo	Coutinho;	e	o	Subsecretário	de	Estado	
das Obras Públicas, Eng.º Amaro da Costa.

Naquela abertura da Sessão inaugural de um ciclo de conferências sobre o Plano de Rega do 
Alentejo, eu tinha sido indicado, naturalmente, pelo que tinha anteriormente escrito sobre o 
Desenvolvimento	Regional;	e	com	lugar	nos	Planos	de	Fomento	Nacional.	

Ao tempo, estes tinham duas grandes áreas:

–	O	Planeamento	global	(o	macroeconómico	e	financeiro).

–	O	Planeamento	setorial	 (os	setores	económicos	–	Agricultura;	Comércio	e	Indústrias,	etc.;	
mais	os	sectores	sociais	–	Educação;	Saúde,	etc.).

Faltava-lhes o Planeamento Regional, e portanto os investimentos à escala territorial.102

Ora na referida Sessão inaugural sobre o Plano de Rega do Alentejo falou o Eng.º Amaro da 
Costa sobre o tema “A rega e a Nação”. Depois falei eu sobre “As Implicações103 do P.R. do 
Alentejo no Desenvolvimento Económico Regional”. 

Lá li o meu testemunho. Não deixei de dizer aquilo que, pelo meu lado, devia ser dito.

Mas é no seguimento da Sessão inaugural, no decorrer dos dias seguintes, que aquela equipa 
no terreno, e na qual eu voluntariamente me incluí, foi mostrando o essencial:

– O homem de toda a conceção da barragem, o Eng.º Civil Faria Ferreira, mostrou o quanto 
valia. E no campo, tinha sido um colega de trabalho sempre afável, sempre acessível e disponí-
vel. Em suma, uma mais-valia.

– Numa das outras a seguir, entrou em cena o Eng.º António Cavaco. Era da especialidade en-
genharia eletrotécnica. Calculou tudo! A parte que esteve a seu cargo ainda hoje serve à EDIA 
(Empresa	Pública	do	Desenvolvimento	Integrado	de	Alqueva);	à	EDP,	etc.

– A terminar, não custa perceber a razão pela qual, eu estou aqui a falar deles…

102. Já havia uma área no Secretariado Técnico da Presidência do Conselho, que tratava das Regiões. Eu entrei para ele em 1965.
103. Cf; Boletim da O. do E. – Memória n.º 185.J.A.S. Varela. Lisboa 1964.
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Todas as intervenções, nesse ciclo sobre o P.R.A. foram reproduzidas num Boletim da Ordem 
dos Engenheiros, naquele tempo.

A	Valorização	do	Alentejo	iria	seguir-se.	Só	que	o	PRA	ficou	por	ali.

O	então	projeto	foi	retomado	no	final	da	década	de	90	do	século	passado.	E	ainda	prossegue.

No que respeita à Valorização do Alentejo, havia para começar alguns “rascunhos”104. 

Mas é óbvio que o processo teria de ser claramente político. Isto é, o governo (ou os governos) 
teriam de liderar todo o processo.

Só que, entretanto, e durante a década de 60, começou a guerra colonial. 

E, no seguimento desta, a Revolução de 25 de abril de 1974. E esta enterrou toda e qualquer 
valorização territorial. Portanto não só a do Alentejo.

104. Eu deixei um deles na JCI. Tinha o título: - “Sugestão para um plano dos Melhoramentos Agrícolas no Baixo-Alentejo. J.A.S. Varela. JCI. 1959/1960.
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1. A DIVERSIDADE NATURAL DO NOSSO TERRITÓRIO 

Um	território	é	uma	entidade	geográfica	complexa,	envolvendo	vários	vetores,	desde	a	geolo-
gia e o clima até à biologia e à ecologia. Envolve ainda duas situações extremas dos continen-
tes: o litoral e o interior. Por vezes, quando nos concentramos para delimitar um território ou 
uma região, somos facilmente levados a subestimar estes diversos vetores que estiveram, e 
ainda estão, na base da sua originalidade.

Há uma aparente razão para que tal aconteça: é que, frequentemente, limitamo-nos a fazer 
essa	delimitação	num	mapa,	numa	carta	geográfica,	sem	que	tenhamos	“batido	o	terreno”.	Por	
outro lado, estamos a analisar uma série de indicadores de natureza estatística. Em qualquer 
dos dois processos, somos levados a uniformizar aquilo que a natureza criou na diversidade.

Esta tentativa de uniformização pode levar a erros simples, mas onerosos. É o caso das chama-
das “reformas agrárias” ou da “reorganização agrária”.

Recordemos que Portugal é, quando comparado com outros países europeus da sua dimensão, 
um	dos	países	mais	diversos	da	Europa,	tanto	em	termos	geográficos,	como	étnicos	e	humanos.	
No	Norte,	quem	percorrer	o	Minho	irá	encontrar	uma	geografia	que	contrasta	nitidamente	
com a de Trás-os-Montes. E, como se tal não bastasse, bastará descer até ao encaixe do rio 
Douro, no seu leito de estiagem, para encontrar outra paisagem natural, humana e até cultu-
ral, diferente das duas anteriores. Viajemos agora até ao Sul. Bastará percorrer o Alentejo e, 
depois,	dar	um	salto	até	ao	Algarve,	para	encontrar	paisagens	geográficas,	étnicas	e	humanas,	
nitidamente diferentes. Tudo isto, num País que, em superfície, não ultrapassa os nove milhões 
de hectares.

Percorramos agora a Europa e comparemos. Nada de semelhante na verde Irlanda e ainda me-
nos na lisa Holanda. E ainda menos nos países alpinos da mesma dimensão – Suíça, Áustria, e 
assim	por	diante.	Por	fim,	dando	um	salto	mais	comprido,	e	para	Leste.	Qual	é	a	nossa	seme-
lhança com as extensas planícies da Rússia?

CAPÍTULO XII
A “REFORMA AGRÁRIA” DO PREC105  (1974…)

105. Processo Revolucionário em Curso. Revolução de 25 de abril de 1974.
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106. Note-se que o critério de classificação destas explorações é entre 10 e 200 hectares.
107. Cf. Modernização da Agricultura. Obra citada.
108. O que foi até tido como exemplo da nossa defeituosa estrutura agrária.

2. A ESTRUTURA AGRÁRIA

Refiro-me	aqui	apenas	ao	nosso	caso	e	ao	que	respeita	à	repartição	da	terra.	E	nesta,	à	desti-
nada e utilizada para a produção agrícola. Contudo, e como é frequente acontecer, nem todos 
os solos de uma exploração agrícola, e no mesmo prédio rústico, têm capacidade para serem 
agricultados. É inevitável que, ao analisar um qualquer regime fundiário, a estrutura agrária 
seja representada pela dimensão física. Mais concretamente, pelo total de hectares que contém.

Daqui resulta uma provável confusão quando, a partir de um Inquérito às Explorações Agrí-
colas	para	fins	estatísticos,	fazemos	comparações	numéricas	e	delas	tiramos	conclusões	muito	
sumárias, quando não simplistas.

Assim, numa primeira chamada de atenção: face à diversidade natural do nosso território con-
tinental,	nem	sempre	as	justificações	(do	tipo	grande,	médio,	pequeno)	servem	para,	referindo-
-nos ora ao Norte litoral do País ora ao Sul interior, denunciar o minifúndio no primeiro caso 
e o latifúndio no segundo.

No século passado, surgiu no nosso país uma acesa polémica acerca dos males (agrícolas) do 
minifúndio versus os outros males (também agrícolas) do latifúndio. 

Este problema agudizou-se após a publicação em 1954 pelo INE do Inquérito às Explorações 
Agrícolas do Continente:

 –  94,9% das explorações agrícolas tinham menos de 10 ha de culturas arvenses e ocupa-
vam apenas 32% da área entregue a estas culturas.

 –  Quanto às explorações consideradas médias106, o número era de 4,8% do total e a área 
ocupada correspondia a 29%. 

 –  As explorações de mais de 200 hectares representavam 0,3% do total e ocupavam 39% 
da área cultivada. 107 108    

A questão foi que, incrivelmente, pessoas cultas, quer do setor público, quer do setor privado (e 
suas	Organizações)	envolveram-se	em	conflitos	(escritos,	lidos,	falados…)	em	torno	destes	nú-
meros:	em	livros;	em	votações,	tanto	no	Parlamento,	como	na	Corporação	da	Lavoura,	e	suas	
Federações	do	Alto	e	Baixo	Alentejo;	por	fim,	na	Câmara	Corporativa,	envolvendo	uma	bata-
lha jurídica, da qual foi vítima o Plano de Rega do Alentejo (PRA), que referi no Capítulo an-
terior. Esta batalha traduziu-se a nível jurídico, e mais concretamente, na publicação dos:

	 –	Regime	jurídico	das	Obras	de	Fomento	Hidro-agrícola	(DL	n.º	42.665);

 – Regime jurídico da Colonização Interna (DL n.º 24.720).
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Efetivamente, este último condicionava o anterior: o regadio de 170 000 ha, deveria ser priori-
tário,	para	nele	se	estabelecerem	as	colónias	agrícolas;	mas	tal	era	impossível,	porque	o	Estado	
Corporativo não queria expropriar terras (o que era contra o seu credo politico) e, também, 
não	queria	gastar	dinheiro	a	comprá-las	(o	que	era	contra	o	seu	credo	financeiro).	

Infelizmente, com esta batalha jurídica, o PRA foi enterrado. E, pior ainda, a barragem de  
Alqueva	 só	 foi	 construída,	 e	 começou	 a	 funcionar,	 no	final	 dos	 anos	 90	do	 século	passado.	 
E	ficou	mais	cara.	A	sua	mais-valia	elétrica,	que	era	um	benefício	rentável	no	imediato,	não	foi	
também tida em conta, nem que o Alentejo (Évora e Beja) vivia numa permanente penúria  
de água.

Em conclusão, a diversidade natural do nosso País não se desenvolve com reformas uniformi-
zadoras, do tipo da “Reforma Agrária” do PREC109.

3. A “REFORMA AGRÁRIA” DO PREC

Antes da transcrição que se segue, gostaria de dizer que a reforma agrária não foi decidida, e 
muito	menos	inspirada,	pelos	Serviços	do	Ministério	da	Agricultura.	O	seu	“autor”,	afirma	isso	
logo no Decreto-Lei n.º 406 – A/75, de 29 de julho110:

“Os latifundiários e, nas últimas décadas, os grandes capitalistas agrícolas constituíram o estrato social domi-
nante no campo durante o fascismo. Esse domínio, de que constituiu veículo e garante fundamental o aparelho 
do estado fascista, assentou na exploração desenfreada da massa dos operários agrícolas e na espoliação e sub-
missão dos pequenos agricultores.

A liquidação do fascismo e das suas bases implica, no campo, a destruição do poder económico e social daque-
las camadas que, embora desapossadas do poder do Estado e do controlo de largas áreas do seu aparelho pelo 
processo político iniciado em 25 de abril de 1974, continuam, sob várias formas a exercer o seu domínio sobre 
as camadas populares rurais. (…)

Ora se a Reforma agrária que se pretende desencadear responde a um imperativo de libertação das forças pro-
dutivas relativamente aos estrangulamentos produzidos por formas de propriedade da terra e dos meios de pro-
dução (…) importa não esquecer, por um momento, que hoje em Portugal essa reforma agrária começa por ser, 
concretamente, um processo político fundamental de liquidação dos grandes agrários, de liquidação das cama-
das	sociais	que	têm	até	agora	dominado	o	campo.

A liquidação do domínio dos grandes agrários é parte integrante e essencial do processo de destruição do fascismo 
e das suas bases sociais e surge, como condição fundamental, no caminho da libertação e emancipação dos ope-
rários agrícolas e dos pequenos agricultores no caminho da construção de uma sociedade democrática.

109. Processo Revolucionário Em Curso, como ficou conhecido o período entre a Revolução dos Cravos, de 25 de abril de 1974, e a aprovação da Constituição 
Portuguesa, em abril de 1976, e, sobretudo, o Verão Quente de 1975, até ao 25 de novembro. 
110. Este Decreto-Lei 406/75 emanou do Gabinete do Vice-Primeiro-Ministro, no Governo de então (1974).
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Este processo não constitui, no entanto, no que tem de profundo e essencial, um facto de uma iniciativa do po-
der do Estado: é de todo em todo irredutível a um quadro de medidas administrativas e legais por cujos carris 
se ambicionasse fazer seguir linearmente uma reforma agrária comandada pela Administração Central. Tem de 
constituir – e em larga medida constitui-o já – obra do poder de iniciativa, de imaginação, de organização, de 
luta e de trabalho dos operários agrícolas e dos pequenos agricultores.”

Não se pode ser mais claro e elucidativo, para se retirar a conclusão mais direta e imediata.  
E o Ministério da Agricultura não teve, por sua vez, a iniciativa de organizar e, muito menos, 
comandar a referida “reforma agrária”111.

De	todo	este	processo	ficou,	porém,	por	liquidar	um	montante	do	Crédito	Agrícola	de	Emer-
gência (para as Unidades Cooperativas de Produção - UCP) avaliado em 2 491 466 contos112.

Além disso, as UCP continuaram, como anteriormente era habitual, a cultivar trigo, que pas-
sou a ser pago, com todos os subsídios incluídos, a 6 escudos/kg113. O preço na venda (entregue 
nos	celeiros	da	FNPT)	era	ajustado,	como	sempre	aconteceu,	ao	peso	específico.

Neste	aspeto,	nada	foi	modificado	e	a	monocultura	cerealífera	de	sequeiro	continuou:	1975	foi	
um	bom	ano;	1976	foi	desastroso	devido	ao	excesso	de	chuvas.

Por outro lado, o PREC foi juntando UCP. Assim, os anteriores latifúndios, que o PREC con-
siderava grandes, aumentaram ainda de dimensão…

Para terminar, posso fazer uma breve comparação com o trabalho que foi feito também no 
campo, mas pela Lei dos Melhoramentos Agrícolas que referi no capítulo anterior. Os seus re-
sultados globais, em todo o país, do Minho ao Algarve e não apenas no Alentejo, ao serviço de 
qualquer agricultor que a ela recorresse, quer fosse minifundiário, médiofundiário ou latifun-
diário, foram os seguintes:

	 –		Desde	a	sua	publicação,	em	1946,	até	31	de	dezembro	de	1961,	foram	beneficiadas	ex-
plorações (pequenas, médias, grandes) com 35 188 obras.

 –  Foram concedidos empréstimos no valor de 563 340 contos, repartidos por obras de 
rega;	de	enxugo;	de	defesa	contra	a	erosão;	surribas;	construções	agrícolas;	aquisições	
de	máquinas	de	capacidade	e	utilidade	diversas;	oficinas	(pequenas	e	a	nível	de	cada	
exploração)	para	manutenção	das	mesmas;	instalações	termológicas;	lagares	de	azeite;	
adegas;	estações	de	conservação	de	frutos;	etc.,

 –  O Fundo dos Melhoramentos Agrícolas era de 200 000 contos. Os empréstimos eram 
concedidos à taxa de juro de 2%, a qual se manteve sempre inalterada.

111. Não obstante, o PREC utilizou a estrutura orgânica do Ministério da Agricultura, a nível regional. Assim, no Alentejo, os “Centros da Reforma Agrária” 
ocuparam as “Brigadas Técnicas” da Direção-Geral dos Serviços Agrícolas. 
112. Cf: Nota oficiosa do Gabinete do Ministro da Agricultura, de março de 1976.
113. Ou seja, 6 contos/ton. No Mercado Comum (CEE), o mesmo cereal era pago a 3 contos/ton e, na Bolsa de Chicago, o preço oscilava à volta de 2 contos/ton.
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 –  Houve, nos primeiros anos, um período de graça (não pagamento das anuidades  
de amortização). Estas podiam ir, conforme a natureza das obras, até um máximo de 
30 anos.114

	 –		A	assistência	técnica	e	financeira	só	era	proposta	e	aprovada,	em	cada	caso,	quando	a	
respetiva	análise,	e	a	verificação	no	terreno,	nos	mostravam	que	os	benefícios	supera-
vam os custos, ou, noutros casos, a TIR (Taxa Interna de Rentabilidade), quando com-
parada com rendimentos tidos como seguros, era francamente favorável. 

Nós não reclamávamos a produção de um “fato feito”, nem, muito menos, os méritos de um 
“alfaiate” capaz de cobrir toda a nudez… Era, pois, uma atitude muito diferente do usual re-
curso aos superlativos que os ideólogos de várias matizes usam para venderem o seu “fato feito” 
para vestir todo o povo. Mesmo que seja à força e com dinheiros que não são deles…

114. Cf: Perspectivas nacionais do planeamento regional. J.A.S.Varela. JCI. abril de 1959. 
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1. UM PERÍODO POLITICAMENTE CONTURBADO

Este foi o período iniciado com a Revolução de 25 de abril de 1974, que prosseguiu com os gover-
nos	 provisórios	 (1974-1976),	 e	 cujo	 ímpeto	 revolucionário	 abrandou	 significativamente	 com	 a	
queda do V Governo Provisório. Recordo-o aqui115, porque, surpreendentemente, nele tiveram 
lugar alguns acontecimentos que alteraram o rumo da agricultura em Portugal. E pela positiva. 

Muito resumidamente, recordemos algumas dessas perspetivas (1974-77): 

a) A nível político, a pasta da Agricultura começou por estar integrada no Ministério da Coor-
denação Económica (16 de maio de 1974 a 17 de julho de 1974), passando depois para o Minis-
tério da Economia (17 de julho de 1974 a 26 de março de 1975). Foi neste período que foi pre-
parado	 o	 Decreto-Lei	 n.º	 406-A/75,	 atrás	 referido,	 que	 “lançou”	 oficialmente	 a	 Reforma	
Agrária do PREC. 

A seguir a este período, a 10 de agosto de 1977, foi aprovada na Assembleia da República a Lei 
de Bases Gerais da Reforma Agrária. Esta Lei foi apresentada pelo Ministro da Agricultura de 
então, Dr. António Barreto, com uma intervenção com o título “Por uma Reforma Agrária 
Democrática e Constitucional”. Seria promulgada em 21 de setembro de 1977116.

Acrescento, apenas, que esta Lei de Bases Gerais necessitava da publicação posterior de vários 
Decretos Regulamentares, o que não chegou a acontecer. A Reforma Agrária estava na sua 
fase descendente.

b) A nível pessoal, quando se deu a “Revolução dos Cravos”, em abril de 1974, eu pertencia ao 
quadro técnico do Departamento Central de Planeamento (DCP), onde exercia a função de 
Chefia	da	Divisão	de	Planeamento	Regional.

Entrara, ainda em 1964, para o então Secretariado Técnico da Presidência do Conselho117. 
Nesse tempo, integrava a equipa que preparou, no domínio do Planeamento, a participação 
das regiões no Planeamento Central. 

115. Mas limitando-me apenas àquilo que aconteceu no setor da agricultura.
116. Era Presidente da República o General Ramalho Eanes e Primeiro-Ministro o Dr. Mário Soares.
117. Enquanto estive no Alentejo, beneficiei (1962) de um estágio no Comissariado do Plano, em França. E, a seguir, nas instituições regionais. Depois frequen-
tei, em Israel, um curso sobre: Agricultural Planning and Regional Development (1963).

CAPÍTULO XIII
DOS TEMPOS DO PREC AOS DO ESTADO 

DEMOCRÁTICO (1974-1979)
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Foi a partir desta situação que, pouco depois do verão de 1974, fui requisitado pelo Secretário 
de	Estado	da	Agricultura,	Dr.	Esteves	Belo,	para	ir	chefiar	o	Gabinete	de	Planeamento	dessa	
Secretaria de Estado.

A Secretaria de Estado da Agricultura estava então integrada no Ministério da Economia do 
Governo Provisório que vigorou entre julho de 1974 e março de 1975. Só que, no mesmo Mi-
nistério, e no “elenco” da Agricultura, existia também a Secretaria de Estado da Reforma 
Agrária. Do que referi até aqui, é fácil deduzir-se que era esta última que monopolizava toda 
a vertente agrícola do Ministério. Em suma, o Secretário de Estado da Agricultura tinha um 
mandato vago e dispunha de muito poucos meios. 

Eu	fiquei,	apenas,	com	dois	mandatos	claros:	Vogal	da	Agricultura	na	Comissão	Nacional	da	
FAO118 e participante, em representação da Agricultura, nas delegações que se deslocaram à 
OCDE para as análises da situação económica (Outlooks) que esta instituição leva a efeito, para 
cada um dos seus membros.

Nestas participações, tive a meu cargo, na Comissão Nacional da FAO, os relatórios sobre a si-
tuação da nossa agricultura e praticamente a mesma função, para as análises da OCDE.

Como a apresentação dos relatórios periódicos de cada país, no caso da FAO, e a análise 
(exame) da política económica, no caso da OCDE, levavam alguns dias, eu aproveitei sempre 
o tempo disponível para conhecer as formas de aplicação da PAC naqueles dois Estados-Mem-
bros da Comunidade Europeia – a Itália e a França. Nós, no DCP, conhecíamos a PAC pelos 
livros. Ora, as conversas com técnicos, quer franceses, quer sobretudo italianos, foram, para 
mim, extremamente úteis.

2. UM REGRESSO AO PLANEAMENTO (1976)

Com o 1.º Governo Constitucional119 veio um outro elenco governativo, do qual recordo a  
Dr.ª Manuela Silva como Secretária de Estado do Planeamento. 

Então, para meu alívio, regressei ao DCP. O motivo foi que nesse governo foram lançados os 
trabalhos de preparação de um Plano de Médio Prazo (PMP), para o período de 1977 a 1980.
Assim, aconteceu que eu comecei a trabalhar no DCP neste governo e terminei, novamente, no 
Ministério da Agricultura. 

O Ministro da Agricultura, Dr. António Barreto, convidou para Diretor do então criado, com 
toda a razão de ser, Gabinete de Planeamento, o meu colega Fernando Gomes da Silva. Este, 
por	sua	vez,	veio	desafiar-me,	no	DCP,	para	ser	o	seu	Subdiretor.	Eu	aceitei,	mas	com	uma	con-

118. Nos dois a três anos durante os quais o Dr. Mário Ruivo foi seu Presidente.
119. Que tomou posse em julho de 1976 e terminaria o seu mandato em janeiro de 1978.
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dição: a de constituirmos um grupo de trabalho informal e voluntário sobre a Agricultura. Foi 
neste Grupo que foi traçado um rumo para o setor no PMP 1977-1980.

Infelizmente, quando este Plano, que já estava a ser impresso na Imprensa Nacional, ia come-
çar a ser aplicado, o 1.º Governo Constitucional caiu, mas, por sorte, esse rumo foi retomado 
quando, em 1979, iniciámos as negociações da adesão à CEE.





TERCEIRA
PARTE

OS TEMPOS DA ADESÃO 
À COMUNIDADE  

EUROPEIA (1977-1986)

Em homenagem à memória de

Dr. Mário Soares, a cuja clarividência devemos a decisão, em 
1977, de pedir a adesão de Portugal à Comunidade Europeia.

Dr. Sá Carneiro, primeiro-ministro do VI Governo Constitucio-
nal, a cuja determinação devemos a ultrapassagem das crises dos 
anos	70	e	80;	o	que	foi	determinante	para	o	processo	negocial,	
que assim não sofreu uma “pausa” que poderia ser paralisante.

Embaixador	Dr.	Ernâni	Lopes,	a	cuja	lucidez	e	diplomacia	ficá-
mos a dever a continuidade do processo negocial, desde o prin-
cípio até ao seu termo, no acordo que tornou o nosso país um 
Estado-Membro da Comunidade Europeia.
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ós encetámos a negociação da mais complexa e integrada das políticas da Co-
munidade Europeia120, a Política Agrícola Comum (PAC), partindo de um la-
mentável atraso quanto à agricultura. Esse passivo vinha de várias décadas: 
quer durante o Estado Corporativo, quer durante o período revolucionário 

(nos anos do PREC), o nosso atraso no domínio da agricultura prosseguiu.

No seguimento daquele período, houve algum abrandamento da instabilidade política com o 
início do 1.º Governo Constitucional. Neste, com a Dr.ª Manuela Silva como Secretária de Es-
tado do Planeamento e o Dr. António Barreto como Ministro da Agricultura, abriu-se uma 
“ janela de oportunidade” no sentido de recuperar atrasos e de estabilizar a situação política.

Com razoável rapidez, concluíram-se dois importantes instrumentos apontados ao desenvolvi-
mento económico e à regularização das bases gerais da política agrária, já referidos: o Plano 
de Médio-Prazo, para o período de 1977 a 1980 e a Lei de Bases Gerais da Reforma Agrária, 
de 1977.

Acontece, porém, que com a queda do 1.º Governo Constitucional em março de 1978 voltámos 
infelizmente a arquivar tanto o Plano, como a referida proposta de Lei.

No entanto, com fulminante rapidez, encetámos o processo de Adesão à Comunidade Euro-
peia. Em novembro de 1979, teve início na sede da Comissão Europeia, em Bruxelas, a pri-
meira reunião sobre o dossiê Agricultura, com a análise do direito derivado. Começaram as-
sim as várias facetas do trabalho, visando um acordo para a integração da agricultura 
portuguesa na PAC, o qual só seria alcançado em 1986.

Não será necessário dar aqui ênfase a uma sequência, sempre aprofundada, de análises técni-
cas e de confrontos (no bom sentido) em termos jurídicos, nem sequer aos problemas económi-
cos	e	financeiros,	que	toda	a	negociação	do	dossiê	Agricultura	comportou.	Também	não	será	
necessário acentuar que o esforço foi de todos e de cada um. E o mesmo quanto ao mérito.

Porém,	a	dificuldade	de	integrar	a	agricultura	portuguesa	na	PAC	teve	de	ser	ponderada	pela	
Comissão Europeia. Efetivamente, foi em março de 1977 que o Governo Português apresentou 
o seu pedido de adesão ao Conselho Europeu. Este, na reunião de 5 de abril de 1977, tomou 

N
INTRODUÇÃO

120. Para simplificar utilizo Comunidade Europeia para designar o conjunto: C.E.E.; C.E.C.A. e C.E.E.A.
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nota do nosso pedido e convidou a Comissão Europeia a elaborar um Parecer (“Avis”) sobre 
ele. Ora, a Sessão Solene em que teve lugar a abertura do dossiê Agricultura só aconteceu na 
reunião do Conselho Europeu de 20 de fevereiro de 1980, em Bruxelas.

Mediaram, assim, quase três anos entre o nosso pedido de adesão e, digamos, a luz verde para 
iniciar uma sessão de trabalho, no caso da Agricultura. Um sinal claro de que a negociação 
deste dossiê não seria rápida nem fácil.

Compreende-se facilmente que me irei limitar a apenas alguns temas e algumas fases desta ne-
gociação.	Seria	de	todo	em	todo	impossível	(e	julgo	que	desnecessário)	justificar,	e	muito	menos	
descrever, aquilo que foi o resultado da perseverança, da mobilização e da competência técnica 
de oito longos anos de trabalho de umas três centenas de pessoas.
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O mundo rural é sempre um problema para os políticos que o enfrentam: é muito pouco socialista nos países onde 
se pretende instalar o socialismo; e é também muito pouco capitalista nos países onde o capitalismo impera.

Eugénio de Castro Caldas121 

1. UMA TENTATIVA PARA MUDAR O RUMO  
DA NOSSA AGRICULTURA (1976)

Quando, em 1976, aceitei integrar a direção do Gabinete de Planeamento (GP), participei na 
organização do Gabinete de Planeamento e Integração Europeia, conforme referi atrás. Era 
necessário dar um novo rumo à política e ao planeamento da Agricultura.

No	Departamento	Central	de	Planeamento	(DCP),	onde	eu	trabalhara	na	chefia	da	Divisão	
Regional e participara no PMP 77/80, já sabíamos que, a nível político, a tendência predomi-
nante era a de apresentar a nossa candidatura à Comunidade Europeia. 

A concretizar-se esta tendência, impunha-se uma reorganização do Ministério da Agricultura 
e, por consequência do GP, o qual passaria a Gabinete de Planeamento e de Integração Euro-
peia. Para tanto, era preciso rever os métodos tradicionais de analisar e de propor programas 
com	os	agricultores;	atualizar	o	conhecimento	por	via	das	estatísticas	da	estrutura	de	produ-
ção;	guarnecer	o	até	então	minúsculo	GP	(dois	técnicos	e	pouco	mais),	de	modo	a	poder	respon-
der às necessidades de preparação dos planos de desenvolvimento e à previsível integração nas 
Comunidades Europeias, reforçando o seu quadro técnico com gente nova e mais competente, 
no domínio da política agrícola. E era necessário criar esta “base técnica” rapidamente, come-
çando pela preparação do PMP 1977-1980.

Pretendíamos, em suma, mudar de paradigma. Resolvemos, pois, criar um “Grupo Informal” 
para, em pouco tempo, estabelecermos uma alternativa.

CAPÍTULO XIV
A PREPARAÇÃO TÉCNICA DO DOSSIÊ AGRICULTURA

121. Cf. Modernização da Agricultura - Conferências, palestras, artigos (1952-1959). Ed. Livraria Sá da Costa. 1960.
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2. SEGUIR UM RUMO

Um rumo pode parecer uma palavra vazia de sentido. É assim quando, numa negociação, não 
sabemos bem aquilo que queremos, nem temos perfeita consciência da situação em que esta-
mos. Ora, em 1976, era esta a situação da Agricultura portuguesa!... Não há qualquer exagero 
nisto: no abastecimento alimentar, caminhávamos para um impasse, talvez mesmo uma falên-
cia;	também	não	conhecíamos	o	estado	das	nossas	explorações	agrícolas	(o	último	Inquérito	do	
INE tinha sido em 1958, 20 anos antes). Assim, em caso, então quase certo, de iniciarmos ne-
gociações para adesão à Comunidade Europeia, o Ministério da Agricultura não estava em 
condições de estabelecer um diálogo com o “Acquis”122 da PAC e de poder responder em ter-
mos que não nos envergonhassem…

Logo em março de 1977, após o nosso pedido de adesão, deitámos mãos à obra para garantir 
que, logo na primeira reunião técnica, após a abertura formal do dossiê Agricultura em feve-
reiro	de	1980,	 sabíamos	o	que	queríamos;	podíamos	esclarecer,	com	a	clareza	necessária,	a	
nossa situação agrícola e, quando acontecia não termos possibilidade de responder de ime-
diato, podíamos garantir prazos e cumpri-los.

Vou tentar resumir o que se passou no decorrer destes quase três anos.

- No essencial, foi a base técnica que organizámos que nos permitiu, tanto em Lisboa como em 
Bruxelas, ter capacidade para: dar respostas claras sobre a situação da agricultura portuguesa 
(como foi o caso da análise técnica e económica, a partir de 32 questionários que a CE nos ti-
nha enviado) e garantir capacidade técnica e jurídica no exame do Direito Derivado Comuni-
tário relativo à agricultura (as tais cerca de 3 000 páginas do “Acquis”).

Por outro lado, diversos fatores organizativos favoreceram essa capacitação: uma reorganiza-
ção	profunda	do	Ministério	da	Agricultura;	reorganização	(quase	de	raiz)	do	respetivo	Gabi-
nete	de	Planeamento	e	Integração	Europeia;	o	facto	de	na	estrutura	e	no	funcionamento	da	
Comissão de Integração Europeia (CIE), o vogal da Agricultura se ter imposto no comando do 
dossiê Agricultura, evitando, assim, uma partilha do mesmo pelos vogais do Comércio e Indús-
tria, das Finanças, das Regiões Autónomas, que teria enfraquecido a nossa posição negocial. 

Na verdade, o modelo (nada autoritário) que conseguimos impor garantiu a participação de to-
dos,	e	revelou-se	eficaz:	o	vogal	da	Agricultura	tinha	o	comando	efetivo	do	dossiê;	de	acordo	
com as agendas para cada reunião, enviadas pela Comissão Europeia, os outros vogais desig-
navam os seus técnicos. As reuniões preparatórias do Direito Derivado eram realizadas na Co-
missão da Integração Europeia e no Gabinete de Planeamento e Integração Europeia do Mi-
nistério	da	Agricultura;	outras	vezes,	no	Ministério	do	Comércio.	Nas	deslocações	a	Bruxelas,	
a nossa delegação, liderada pelo vogal da Agricultura, tinha também a assessora jurídica do 
Ministério do Comércio, embora as declarações negociais fossem sempre preparadas pelo vo-

122. O conjunto da regulamentação relativa à Política Agrícola Comum (cerca de 3 000 folhas de Regulamentos; Diretivas; Decisões, etc.)
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gal da Agricultura. Essas declarações eram apresentadas, primeiro, na CIE e depois na RE-
PER (a nossa Representação Permanente junto da Comissão Europeia). Seria o embaixador a 
transitá-las para o Conselho Europeu, conjuntamente com o ministro português (normal-
mente,	o	Ministro	das	Finanças).	A	parte	logística	de	todo	este	processo	ficou	a	cargo	da	Secre-
taria da CIE e o sistema funcionou sempre bem.

3. UM GRUPO INFORMAL

Por	vezes,	as	coisas	simples	são	as	mais	eficazes.	Naquele	ano	de	1976,	foi	isso	mesmo	que	acon-
teceu	no	Ministério	da	Agricultura.	Nós,	embora	com	percursos	profissionais	diferentes,	co-
nhecíamo-nos desde longa data. Éramos de facto amigos. Os que estavam ligados ao ensino ti-
nham um nível intelectual que se impunha, sendo respeitados por isso, embora nenhum deles 
arvorasse qualquer ar superior. E essa modéstia só reforçou a amizade e a admiração.

Outros	trabalhavam	nas	“fileiras”,	isto	é,	nos	diferentes	Serviços	do	Ministério,	unindo-os	uma	
caraterística comum: tinham começado a trabalhar em pleno campo. Por mérito próprio, ti-
nham trepado na “escala”. Dois deles eram também agricultores. Um outro começara a sua 
vida	profissional	no	campo,	lado	a	lado	com	agricultores,	mas	não	tendo	terras,	começou	a	ga-
nhar conhecimentos noutros países e Instituições, agora viradas para o processo de enquadra-
mento do desenvolvimento da Agricultura.

Quando decidiram juntar esforços para dar uma contribuição para o Ministério da Agricul-
tura,	numa	altura	crítica	do	mesmo,	aperceberam-se	de	que	as	suas	capacidades	profissionais	
eram complementares. E assim se formou, naquele ano de 1976, um grupo informal. Ninguém 
nos mandatou. Todos fomos voluntários e independentes de credo político.

A nossa entrega foi total. Partíamos de duas perguntas simples: e se nos juntássemos para de-
bater	umas	ideias?	E	se	elaborássemos	um	método	de	análise,	simples	e	eficaz?

O certo é que obtivemos resposta positiva a estas nossas perguntas.

4. UM MÉTODO SIMPLES PARA SERVIR DOIS OBJETIVOS 

Nesse ano de 1976, este grupo informal optou por uma metodologia simples e capaz de servir 
dois	objetivos:	acabar	com	as	justificações	técnico-literárias	e	com	as	medidas	de	política	do	
tipo mandatos, que tinham caraterizado o Capítulo Agricultura nos dois Planos de Fomento 
iniciais;	optar	por	um	método	de	analisar	o	setor	da	Agricultura	capaz	quer	de	conduzir	a	pro-
postas concretas para o Plano de Médio-Prazo 77/80, quer de dar uma base técnica, e quanti-
ficável,	ao	processo	de	adesão	à	Comunidade	Europeia.	
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Transcrevo	de	seguida	um	pouco	da	justificação	do	método:

 	“Ao	afirmarmos	que	é	possível	ultrapassar	a	situação	de	baixa	produtividade	existente	na	nossa	Agri-
cultura. (…) Uma primeira análise é-nos dada pela taxa de crescimento médio do Produto Agrícola 
Bruto (PAB) na década de 60 em países mediterrânicos comparáveis com o nosso: Espanha 2,5%; Tur-
quia 2,5%; Grécia 2,9%; Portugal 1,2%.(…) Se a produtividade (dos fatores de produção) na Agri-
cultura portuguesa, em 1973123, tivesse sido igual à da Grécia no período de 1972-1974, a nossa pro-
dução, em 1973, teria bastado para satisfazer o consumo interno nesse ano. Ora, no referido ano 
(1973), nós importámos 50% das nossas necessidades alimentares.” 

Agora comparemos este método de analisar e direcionar investimentos e medidas de política, 
com os “objetivos” dos anteriores Planos. Tanto no I PFN (1953-1958) como no II PFN (1959-
1964):	 “Colonização	 Interna;	 Fomento	 hidroagrícola;	 Florestação”.	 Como	 se	 pode	 ajuizar,	 
estes “objetivos” não foram mais do que mandatos para os Serviços da então Secretaria de  
Estado da Agricultura.

123. Em áreas iguais e em sistemas de produção (culturas) comparáveis.
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CAPÍTULO XV
A BASE TÉCNICA ALCANÇADA (JULHO 1979)

124. Repare-se que só para encetar as Negociações, a Comissão Europeia levou quase três anos. Por sua vez, a DG VI (Agricultura) era muito rigorosa quanto 
às nossas respostas (questionários e reuniões em Bruxelas). Frequentes vezes havia contactos técnicos, e pelo telefone, com a nossa REPER e a DG VI.

1. NA PISTA DE UMA BASE TÉCNICA PARA O DIÁLOGO  
COM A DG VI (1977-1978)

Era com a DG VI (Agricultura) e os seus diversos serviços, quer jurídicos quer técnicos, que nós 
iríamos	dialogar;	só	assim,	a	negociação	do	dossiê	Agricultura	poderia	avançar.	Sem	esta	base	
técnica,	nada	feito.	E,	portanto,	se	não	tivéssemos	feito	o	“trabalho	de	casa”	que	refiro	no	ca-
pítulo anterior, os propósitos políticos para aderir à Comunidade Europeia, poderiam dar ex-
celentes discursos, só que não avançaríamos, em termos reais, um só passo sequer124. 

Estas negociações seguiram, como vimos, duas vias diferentes, mas paralelas: as reuniões sobre 
o Direito Derivado (DD) e as reuniões sobre os Questionários técnico-económicos. As reuniões 
sobre o DD respeitavam às OCM (Organizações Comuns de Mercado), que eram à época as 
seguintes:

Grupo I:

 - Cereais 
 - Azeite e Sementes oleaginosas 
 - Carne de bovino 
 - Carne de ovino 
 - Carne de porco 
 - Aves, ovos e albuminas 
 - Leite e lacticínios 
 - Vinho e álcool 
 - Frutos e hortícolas (frescos e transformados) 
 - Tabaco 
 - Açúcar e isoglicose 
 - Lúpulos e sementes 
 -  Vários (era um agregado de pequenas posições, naquele tempo, mas cuja importância 

foi crescendo – Mirtilos, frutos vermelhos, framboesas, groselhas, mel, etc.).
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Grupo II:

 Harmonização de legislações: 
 - Fitossanidade 
 - Medicina Veterinária 
 - Sementes e plantas 
 - Alimentos para animais 
	 -	Produtos	florestais

Grupo III: 

 Política de estruturas: 
 - Socioestrutural 
	 -	Estruturas	de	Produção	(investimentos	em	infraestruturas;	e	outros) 
 - Estruturas de Comunicação (investimentos em circuitos de distribuição) 
 - Estatísticas

Não interessa entrar aqui em grandes detalhes, mas cada OCM tinha uma série de produtos 
(os cereais eram vários) e para cada um deles havia todos os subprodutos ou derivados (por 
exemplo, a OCM dos frutos e hortícolas transformados tinha 15 posições pautais, na Pauta Ex-
terior	Comum).	Por	seu	lado,	cada	OCM	continha	os	respetivos	regime	de	preços;	regime	de	
intervenção;	regime	de	ajudas;	regime	de	trocas;	regulamentos.125 

O “Acquis” Comunitário, quer para as OCM, quer para a política socioestrutural foi, nas reu-
niões do Direito Derivado, analisado por nós e pelos técnicos de cada uma destas OCM, artigo 
por artigo, durante aqueles oito anos126, até chegarmos (embora apenas para algumas OCM – 
a dos cereais, por exemplo) à fase de poderem ser aplicadas no nosso País. Mais adiante, quando 
abordar o método e a disciplina que sempre seguimos, indicarei mais algum detalhe, no caso 
de ser indispensável.127

2. A PREPARAÇÃO INICIAL ASSEGURADA (1978-1979)

No início da primavera de 1978 – tudo parecia ruir à minha volta. A queda do 1.º Governo Cons-
titucional (GC) provocou uma série de deserções, como num exército derrotado: com a criação 
do IFADAP, o Gomes da Silva128	 foi	 para	 lá;	 o	Estácio	 recolheu	ao	 ISA;	o	Cortês	Lobão	ao	
CEEA;	o	Joaquim	Lourenço	e	o	Cary	também,	o	mesmo	se	passando	com	o	A.	Girão,	que	creio	
que terá ido para o ISCEF (Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras).

125. Para quem pretender mais informação: A PAC e a Agricultura Portuguesa; A PAC e a Agricultura portuguesa - Política de Estruturas; A Política Agrícola Co-
mum – Reformas actuais. -  J.A.S. Varela, Publicações D. Quixote  
126. Em que tivemos uma sequência de oito Ministros da Agricultura.
127. Naquele tempo, fizemos com o Gabinete de Planeamento uma série de sessões de esclarecimento por todo o país. Numa dessas sessões, alguém pergun-
tou: “Como é que, nessa confusão, os agricultores podem produzir?” E o esclarecimento dado foi o seguinte: “Têm produzido de tal modo, que a PAC, a partir 
de 1980, começou a ter excedentes…”
128. Ele era agricultor no Ribatejo. Depois de ter saído do ISA, tinha ido para o Centro de Estudos de Economia Agraria (CEEA), da Fundação Gulbenkian. Não 
tinha feito carreira no Ministério da Agricultura.
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129. É que foi exatamente assim. O chefe de Gabinete era o Lopes Ribeiro, meu conhecido. Se não o fosse, era capaz de pensar que eu tinha metido uma 
“cunha”. 
130. Há que distinguir duas capacidades: Os Ministérios tinham especialistas. Eles estavam nos Serviços e no Ministério do Comércio – As Juntas do vinho, do 
azeite, etc. Só que eles não conheciam, em profundidade, a PAC. Nós sim! E este enquadramento era dado pelo Planeamento de políticas setoriais.

Eu tinha encetado o processo administrativo para regressar ao DCP, quando surgiu, com o 2.º 
GC, um novo ministro da Agricultura – Dr. Luís Saias.

Acontece que eu tinha retardado o meu processo para regressar ao DCP, apenas porque nós tí-
nhamos convidado uma equipa de licenciados do ISA, e de outras Escolas, para o Gabinete de 
Planeamento,	sob	promessa	de	entrarem	para	o	Quadro.	Resolvi	por	isso	ficar,	como	subdire-
tor, até garantir o ingresso daqueles meus colegas. Era, para mim, uma questão de palavra 
dada. Só que nada adiantei. E então pensei que, se o Ministro nomeasse alguém da sua con-
fiança	para	dirigir	o	GP,	eu	poderia	passar	ao	novo	diretor	essa	incumbência.	

Assim, num daqueles dias, disse ao Ministro: “Peço-lhe que preencha o lugar de Diretor do 
Planeamento. Eu quero regressar ao DCP. E não estou disponível para dirigir o Gabinete em 
nome de um ‘Diretor sombra’…” Ora, para meu espanto, o Ministro, com o ar mais acomoda-
tício possível, disse-me: “Vá já ter com o Chefe de Gabinete para o nomear Diretor-Geral do 
Planeamento do Ministério.”129. Em conclusão: o verdadeiro início de todo o trabalho sobre o 
Dossiê Agricultura, no plano técnico, começou ali e com uma rapidez notável!...

Assim, ao manter uma equipa que já tinha experiência prévia, a capacidade negocial do Mi-
nistério	da	Agricultura,	mobilizável	de	 imediato	 frente	à	DG	VI,	ficou	garantida.130 Infeliz-
mente, o próprio Dr. Luís Saias iria deixar o cargo dentro de dois meses, mas o certo é que ne-
nhum dos seus sucessores, no decorrer daqueles oito anos de negociação, deu mostras de 
decisões tão oportunas, e em tão pouco tempo.

O que acabei de descrever não é um fait divers. É uma coisa muito séria. Naquela negociação, 
se a um pedido de esclarecimento sobre qualquer data, a resposta fosse: “Só podemos resolver 
daqui a um mês”, ou coisa equivalente, isso iria afetar a nossa credibilidade.

Frequentes	vezes,	a	instabilidade	política	reflete-se	nos	Serviços.	Não	custa	perceber	como	tal	
processo parece ter-se transformado numa espécie de regra, que acontece quando um Minis-
tro muda Direções, e até Repartições, com uma nova vaga de dirigentes e é uma forma de se-
mear	ineficácia.

3. A BASE TÉCNICA ALCANÇADA 

Posso dizer que alcançámos esta base quase sobre a linha da meta. Aquela corrida que tínha-
mos iniciado com o PMP 1977/1980, para introduzir alguma racionalidade na nossa agricul-
tura pós-PREC, e que nos parecia suscetível de seguir uma linha reta e sempre em frente, tor-
nou-se uma linha quebrada, cheia de incertezas. Foi isto que procurei evidenciar até aqui.
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Depois daquela reviravolta de última hora com o Dr. Luís Saias, a minha tranquilidade foi, ou 
poderia ter sido, de muito pouca duração. Com efeito, tinha sido garantida a capacidade téc-
nica do GP no respeitante ao diálogo (direito derivado e análise técnico-económica) com a DG 
VI, mas nada me dizia que não viria a caminho outra crise com o novo ministro.

Foi, portanto, com alívio que assisti à cerimónia de posse desse novo Ministro da Agricultura: 
o professor de veterinária, Apolinário Vaz Portugal.

Esclareço que eu já conhecia o Prof. Vaz Portugal: além de professor da Escola Superior de 
Medicina Veterinária, era diretor da Estação Zootécnica Nacional (EZN), instalada na Quinta 
da Fonte Boa, muito perto de Santarém. E aconteceu uma coisa, para mim inesperada: foi o 
próprio Ministro que me veio dizer “Varela, eu irei seguir o programa do Gabinete de Planea-
mento.”

Comecei então por colocar o Ministro ao corrente do nosso trabalho e acrescentei que, em mi-
nha opinião, era necessário pôr estas bases no terreno, isto é, começar pelo diálogo aqui, antes 
de o encetarmos com a DG VI.

Foi assim, dando o primado ao poder político, que começou aquilo que nós, a dada altura, de-
signámos por: “Perspetivas para a política de desenvolvimento da agricultura”.131

As “Perspetivas” não foram, porém, apenas um documento do Ministério. Resultaram de um 
debate público, que decorreu de 11 a 19 de junho desse ano (1979) no âmbito de um Colóquio 
na Feira Nacional de Agricultura, em Santarém.

Pela primeira vez, vi os agricultores a debaterem e a opinarem sobre temas que lhes diziam res-
peito132. 

Para elaborar este trabalho, o Serviço de Integração Europeia do GP tinha-se transferido para 
as	excelentes	instalações	da	EZN,	que	dispunha	de	um	ótimo	anfiteatro	para	o	debate	técnico.

Clarificados	os	temas,	eu,	o	Sevinate	Pinto,	que	era	o	Diretor	do	Serviço	de	Integração	Euro-
peia,	e	o	Sobral	Dias,	que	era	o	chefe	da	Divisão	de	Integração	Europeia,	dávamos	o	acerto	fi-
nal. Posso dizer que, nesses dias, trabalhámos quase em contínuo – de dia na Feira, em boa 
parte da noite, na EZN.

No encerramento da Feira, na Casa do Campino, ali existente, o Presidente da República, ge-
neral Ramalho Eanes, assistiu à apresentação das “Perspetivas”, feita pelo Ministro da Agri-
cultura, e, logo depois, à explicação e detalhes, feita pelo Diretor do GP.

E foi assim que o diálogo com a DG VI começou: tanto em Bruxelas, como aqui, pelo nosso 
lado, com os pés assentes no chão.

131. Foi com este título que o Ministro da Agricultura editou o livro em julho de 1979, e o distribuiu.
132. Note-se que não houve sortilégio algum. No DCP já existia uma Divisão de Planeamento Regional (a par das do Global -Macroeconómico e Finanças) e 
Setorial (setores económicos e sociais). E, nas Regiões-Plano, já funcionavam as Comissões de Planeamento Regional.
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Logo na primeira reunião, já sobre direito derivado, a delegação portuguesa dispôs de duas im-
portantes ajudas. A primeira foram as cartas do SROA133 que resultaram do reconhecimento 
feito na década de 1950. Nunca se tinha feito uso delas. A publicação das cartas ditas de reco-
nhecimento foi feita anos depois, quando já nem existia o SROA. Eu aproveitei-as para mos-
trar o nosso país (continente). E foram muito úteis nessas reuniões sobre a análise técnica e eco-
nómica, em Bruxelas.

A segunda ajuda foi muito mais recente e de natureza estatística. O Diretor do GP era, por ine-
rência do cargo, vogal do Conselho Nacional de Estatística (CNE), onde são decididas as gran-
des operações censitárias, como o Recenseamento Geral da população, a realizar a cada dez 
anos.	Ora	neste	figura,	entre	outros,	o	Inquérito	às	Explorações	Agrícolas.	E	eu,	quando	tive	o	
cargo (logo com o Dr. Luís Saias) levantei no CNE a necessidade de atualizar o referido Inqué-
rito. O último datava de 1958.

O meu argumento foi claro. Em 1977, tínhamos pedido a nossa Integração na Comunidade 
Europeia. O Dossiê Agricultura era o mais importante, tanto para nós como para a Comissão 
Europeia. A uniformização dos apuramentos estatísticos far-nos-ia convergir para o Eurostat.

Por outro lado, nós necessitávamos de atualizar os nossos dados. Até porque um dos capítulos 
das reuniões com a DG VI seria dedicado ao tema. Consequentemente pedi que o CNE lan-
çasse, o mais depressa possível, o Inquérito às Explorações agrícolas, tanto no Continente, 
como nas Regiões Autónomas. E tive de usar o meu peso de vogal do CNE para “atirar às cor-
das” o chefe da Repartição das Estatísticas Agrícolas do INE, que dizia que bastava fazer um 
inqueritozinho pecuário!...

O Inquérito Nacional às Explorações Agrícolas fez-se, e eu já pude dispor dos primeiros dados 
quando a reunião com a DG VI, dedicada às estatísticas agrícolas, teve lugar.

A par dos mapas do SROA, a outra “ janela” para mostrar o Portugal agrícola, em Bruxelas, 
era compreensivelmente, a das Estatísticas. E eu nunca percebi por que razão o próprio chefe 
das Estatísticas Agrícolas do INE se contentava com um “inqueritozinho” pecuário, na sua 
própria expressão.

4. O COLÓQUIO NA FEIRA NACIONAL DE AGRICULTURA,  
EM SANTARÉM, DE 11 A 16 DE JULHO DE 1979

Não sei se na Biblioteca do Ministério da Agricultura ainda existe, neste nosso tempo, a edição 
das “Perspetivas para a política e desenvolvimento da agricultura”. Na dúvida, esboço aqui 
uma espécie de síntese das suas conclusões. 

133. O Serviço de Reconhecimento e Ordenamento Agrário, dos anos 50 do século passado. Eu tinha trabalhado na Carta dos Solos. 
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“Preliminares

– Em continuação do trabalho desenvolvido pelo MAP (Ministério da Agricultura e das Pescas), e que tem con-
gregado vários níveis de responsabilização orgânica e técnica dos Serviços, debateram-se durante este Colóquio 
um conjunto de temas básicos, encadeados numa lógica de orientações para o desenvolvimento da agricultura re-
conhecida por todos os participantes (técnicos e agricultores). (…)

– O desenvolvimento da Agricultura portuguesa ainda está condicionado por baixos níveis de produtividade. 
(…)

– Necessidade de implementar uma política agrícola (…) capaz de integrar o relançamento da produção, me-
diante	a	modernização	tecnológica,	em	simultâneo	com	a	capacitação	profissional	e	as	transformações	estrutu-
rais. (…)

Globais

– O setor agrícola, pela população que envolve (produtores e consumidores), (…) tem valor estratégico (…) na 
dinâmica do desenvolvimento do País (…).

– A estratégia do desenvolvimento do setor agrícola, para ser viável, terá de abranger a produção – produção  
primária, distribuição e transformação tecnológica dos produtos (...).

– Limitar a agricultura às suas fronteiras tradicionais (à produção primária) seria condicionar os agricultores 
(e quiçá o País) à estagnação permanente (…).

E conclui-se:

– É necessário promover um nível de planeamento global da economia, uma política de desenvolvimento inte-
grado da agricultura portuguesa (…). Entendendo como “unidade de planeamento”, o conjunto das atividades 
de produção, de transformação e de distribuição. (…).

Produção primária

Assim, e reconhecendo que o esforço global de desenvolvimento terá de assegurar, como principais objetivos:

 –  O aumento da produção de bens (alimentares) essenciais

	 –		A	redução	gradual	e	sustentada	do	défice	externo

	 –		A	redução	e	controlo	da	inflação

 –  A redução dos atuais níveis de desemprego e de subemprego

 –  A redução das assimetrias na repartição setorial e regional dos rendimentos (…).
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Conclui-se que:

– O incremento da Produção primária é uma condição necessária para se alcançarem os referidos objetivos. 
Alguns deles por forma substancial (…).

– Os acréscimos a obter no campo da Produção primária (agro-pecuária) tendo em conta o atual contexto socioeco-
nomico do País, só poderão contribuir decisivamente para os objetivos globais já referidos, se tais acréscimos de pro-
dução forem conseguidos com substanciais “ganhos de produtividade” (tanto dos solos, como do trabalho) (…)134.

– Nas atuais circunstâncias esta condição deverá ser mais imediatamente alcançada, atuando preferentemente 
nos seguintes domínios técnicos:

 –  Aperfeiçoamento das tecnologias tradicionais de produção ( fertilizantes orgânicos; corretivos da aci-
dez dos solos; sementes e materiais de propagação vegetativa de qualidade; práticas culturais que res-
peitem a qualidade dos alimentos; zero de pesticidas perigosos para a saúde; zero de práticas culturais 
que acelerem a erosão dos solos, etc.).

 – Ajustamento dos sistemas de produção à capacidade de uso dos solos.

 –  Melhor aproveitamento das potencialidades ecológicas, no quadro do ordenamento cultural orientado 
no sentido de não degradar os recursos naturais – solos e água (principalmente).

 –  Larga difusão das técnicas; e alargamento dos campos de atuação, no domínio da proteção sanitária 
das plantas e dos animais.

Orientações para as principais produções a nível nacional

Tendo	presente	o	que	antecede,	as	principais	produções	do	setor	(agrícolas;	pecuárias	e	florestais)	onde	centrar	
os referidos ganhos de produtividade (…) através do melhoramento tecnológico (quer a nível da utilização dos 
factores, quer a nível global do sistema produtivo) foram objeto de explicações dadas (pelos técnicos) e temas de 
debate	(no	decorrer	do	Colóquio),	verificando-se	que:

 –  As “atividades” (produção) apresentadas e debatidas são aquelas que mais importa desenvolver a  
nível nacional (…) porquanto:

 –  Representam a parte dominante dos padrões alimentares mais generalizados na população portuguesa.

	 –	Implicam	atualmente	graus	de	dependência	externa	mais	elevados135.

	 –	Têm	um	peso	importante	entre	os	componentes	da	inflação.

 –  Dispõem, na sua grande maioria, de capacidade de ajustamento no quadro da integração europeia, e 
têm	um	peso	importante	nas	exportações.

 – Garantem uma melhoria na dieta alimentar nacional.

134. Mencionava-se “solos”, como agregando os fatores terra e capital. 
135. Portanto, substituem importações, tendendo assim a reduzir o défice externo.
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 –  Os trabalhos apresentados e debatidos (bem como aqueles que o GP do MA prosseguia) conduzem, 
desde já, a um conjunto de normas técnicas de orientação para as diferentes atividades (produção) de 
interesse nacional, mas que são de longa enumeração.

Tendo em conta que os mesmos irão constituir “bases programáticas” para a atuação; e serão objeto de docu-
mentos	que	irão	ser	divulgados	no	seguimento	do	Colóquio,	apenas	fizemos,	por	agora,	a	enumeração	das	várias	
atividades; e as linhas gerais de orientação136.

I – Ordenamento cultural

 - Cereais praganosos de sequeiro (trigo, cevada, centeio, aveia) 
 - Cereais praganosos de regadio (milho, arroz) 
 - Leguminosas para grão 
 - Forragens 
 - Bovinicultura 
 - Ciprinicultura 
 - Suinicultura 
 - Avicultura 
 - Fruticultura 
 - Olivicultura 
 - Oleaginosas 
 - Oleaginosas arvenses (girassol, soja) 
 - Vitivinicultura

Novas culturas

 - Tabaco 
 - Beterraba sacarina 
 - Culturas hortícolas a batatas

Sector	florestal

 - Hidráulica Agrícola 
	 -	Sistema	de	financiamento	à	Agricultura 
 - Sistema de preços à produção 
 - Regulação dos mercados 
 - Integração económica europeia 
 - Extensão rural 
 - Investigação 
 - Regiões”

136. Apenas referirei os títulos, porque se trata de uma listagem
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Este foi, sem qualquer dúvida, o Colóquio (ou semelhante) mais abrangente, mais integrado 
(Serviços	dos	Ministério	e	Organizações	dos	Agricultores),	mais	qualificado	e	creio	que	mais	
proveitoso de quantos foram feitos naquele tempo. Mostrou também a mais-valia para o Minis-
tério,	e	para	quantos	nele	trabalham,	e	os	que	desse	trabalho	conjunto	beneficiam	do	facto	de	
possuírem	órgãos	ou	serviços	dotados	de	um	corpo	técnico	qualificado.

Pela primeira vez na sua vigência, debateu-se (entre técnicos e agricultores) uma parte substan-
cial daquela que é (ou deve ser) uma política agrícola. Mas nós não estávamos indiferentes a ou-
tras	políticas,	que	também	andavam	coladas	a	ela:	a	política	alimentar	(a	nível	do	país);	as	po-
líticas respeitantes à sanidade, tanto das plantas como dos animais.

Com	o	referido	Colóquio,	ficámos	com	a	desejável	base	técnica	capacíssima	de	estabelecer	o	diá-
logo que iria começar (logo em 19 de novembro desse ano de 1979) com a DG VI-Agricultura.

5. UM VOGAL DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PARA  
A COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO EUROPEIA (CIE)

Já não tenho na memória a data exata, mas foi, seguramente, nos primeiros meses de 1978. O 
Prof. Vaz Portugal, Ministro da Agricultura do IV Governo Constitucional, chamou-me para 
me dizer que ia nomear-me vogal pela Agricultura na CIE. Já referi que nos conhecíamos 
desde os meus tempos de Delegado no Distrito de Beja com a função de executar a Lei dos Me-
lhoramentos Agrícolas. 

Porém, naquele dia e perante a notícia, eu nem sequer agradeci a escolha. Preferi a prudência. 
A minha reentrada no Ministério da Agricultura tinha sido recente, como já relatei.

Antes tinha pertencido ao Quadro Técnico do Departamento Central de Planeamento, onde 
era o chefe da Divisão de Planeamento Regional (1964-1974) e onde andávamos sempre a par 
da	política	de	desenvolvimento.	Por	outro	lado,	em	termos	profissionais,	eu	tinha	estagiado	em	
França no Commissariat au Plan	e,	 logo	nesse	tempo,	fiquei	a	conhecer	as	Leis	de	Orientação	
Agrícola	que	o	Ministério	Francês	publicava	todos	os	anos	e	que	influenciaram	a	conceção	da	
PAC. Conhecia também a Política Agrícola Comum e estava ao corrente daquilo que se ia pas-
sando com a PAC nos outros EM da então CEE, assim como de tudo quanto, desde 1974, ti-
nha sido feito em Portugal em termos de “política para a agricultura”.

Por tudo isto, naquela manhã, antes de dar o meu “sim” ao convite, lancei alguns alertas: “Se-
nhor	Ministro!	Reflita	antes	de	produzir	a	minha	nomeação	para	a	CIE.	O	Senhor	Ministro	
conhece, melhor que nós todos, o estado de exaustão em que se encontra a nossa agricultura! 
Nós, com uma agricultura arruinada a Sul do Tejo e desprotegida no Norte e no Centro do 
país, iremos ao encontro de agriculturas e agricultores que têm sido ajudados e protegidos ao 
longo de 20 anos (1958-1978). E que mecanismo da PAC os protege? O FEOGA – o Fundo Eu-
ropeu de Orientação e de Garantia Agrícola. Ora, a componente Garantia protege os preços e 
os rendimentos dos agricultores, absorvendo 95% do Fundo. A parte da chamada Orientação 
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tem o resto – 5%. E para quê? Para o investimento na agricultura! Acontece, Senhor Ministro, 
que é deste investimento de que nós precisamos. E, se nos negarem o tempo necessário para 
chegarmos a uma agricultura produtiva, seremos invadidos pela concorrência dessas agricul-
turas e desses agricultores mais produtivos, também porque, além dos dinheiros que recebe-
ram, tiveram tempo para aprender. Em conclusão, Senhor Ministro – a nossa “batalha”, lá e 
cá, para “virar o bico ao prego” vai ser difícil e longa… Veja, portanto, se não haverá melhor 
escolha…”

Acontece que o Prof. Vaz Portugal teimou e nomeou-me. Mas também ajudou…

Na tal necessidade de precisarmos (naquele início das negociações de adesão) de tempo e di-
nheiro, o meu alerta tinha fundamento. Na verdade, a negociação de todos os dossiês teve de 
andar ao passo do dossiê agricultura e demorou, como vimos, oito anos.

No	final,	 obtivemos,	 entre	 várias	outras	 coisas,	 o	financiamento	 comunitário	para	um	Pro-
grama	Específico	para	o	Desenvolvimento	da	Agricultura	Portuguesa	–	o	PEDAP,	dotado,	em	
termos da participação comunitária, com 700 milhões de ECUS.137

137. 105 milhões de contos, na nossa moeda de então. 1 ECU valia 150$00 (escudos), ou cerca de 500 milhões de euros a preços desse ano.



A MEMÓRIA  E  OS TEMPOS

/ /  99  / /

Perguntam-me qual é a minha política? Eu digo-vos qual é: Vamos lutar, em terra, no mar e no ar, com todas as 
forças que Deus nos deu, para vencermos a tirania mais cruel que a humanidade conheceu. Vamos lutar nas nos-
sas praias, nos nossos campos, nas nossas cidades, nas nossas ruas, nas nossas casas, para alcançarmos a vitória!

Sir Winston Churchill

1. UM “INGREDIENTE” NECESSÁRIO EM QUALQUER ESTRATÉGIA

Se	há	ingrediente	necessário	em	face	das	dificuldades,	e	para	ultrapassá-las,	é	a	tenacidade.	 
A transcrição que faço da resposta dada pelo então Primeiro-Ministro britânico, após a reti-
rada do seu exército, em maio de 1940, foi a de quem não aceita a derrota. Só que, para isso, é 
indispensável ser tenaz.

Não vale a pena, porém, estar eu aqui a tecer uns lirismos laudatórios à tenacidade. Esta é o 
que é, cada um tem a que tem e pode dispor dela como quiser. A nós, no caso das negociações 
com a Comunidade Europeia, foi-nos essencial. E resultou...

Numa negociação, todavia, a tenacidade, só por si, não basta. Se contarmos apenas com ela, 
que é uma caraterística individual, arriscamo-nos a descair para a teimosia, também ela uma 
caraterística individual. Uma negociação, para ser levada a bom porto e obter um resultado 
equilibrado e justo, precisa de outros dois ingredientes, como numa tripeça: a capacidade e a 
confiança	recíprocas.

É assim que se forma uma equipa e é também assim que se cria um organismo. Só então, 
quando se mobiliza o conjunto, se revelam em pleno os três referidos “ingredientes” e o con-
junto	é,	então,	eficaz.

Posso	dar	dois	exemplos	deste	funcionamento	eficaz:	o	Gabinete	de	Planeamento	e	Integração	
Europeia, do Ministério da Agricultura e a Direção-Geral de Agricultura (DG VI) da Comis-
são Europeia.

Ambos	funcionaram	com	eficácia	e	o	resultado	foi	uma	adesão,	no	que	respeita	à	agricultura,	
equilibrada.

CAPÍTULO XVI
UMA ESTRATÉGIA NEGOCIAL 

PARA A AGRICULTURA PORTUGUESA (1979-1986)
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A negociação foi de facto difícil e, frequentes vezes, no meio daqueles meandros jurídicos do 
“Acquis” da PAC138 vi-me perdido… Só que não dei margem ao pânico, como se tudo aquilo 
equivalesse a um mergulho no mar, dado por quem sabe que voltaria à superfície.

A nossa estratégia negocial consistiu em, embora sabendo o que queríamos, irmos fazendo 
ajustamentos à medida que íamos negociando, de modo a fazer prevalecer os nossos interesses. 
Começou antes do início das negociações, continuou durante a negociação e desempenhou um 
papel sempre coerente até ao fecho das negociações, sem cedências no essencial.

Por isso, esta estratégia negocial não teve, nem podia ter, uma apresentação por escrito, muito 
pormenorizada, quer antes, quer durante todo o tempo dos trabalhos, isto é, entre 1980 e 1986, 
mas devia estar presente, como um núcleo capaz de ser defendido, no decorrer da análise do 
direito derivado, e para condições agrícolas muito distanciadas (as nossas e as da Comunidade). 
E esteve, efetivamente, presente na mente de quem respondia pelo nosso lado pelo êxito do 
nosso processo negocial…

Por	tudo	isto,	só	na	parte	final	das	negociações,	quando	a	parte	técnica	e	a	parte	política	do	
processo negocial se juntaram, é que o tal núcleo, ou conjunto de princípios que não deviam 
ser	sacrificados,	como	se	fosse	um	cânone	agrícola,	surgiu	à	superfície.

2. COMO PASSÁMOS DAS “PERSPETIVAS” PARA AS ESTRATÉGIAS

Este	título,	de	aparência	simples,	deverá	estar	presente	nesta	Memória,	até	ao	seu	fim.	À	pri-
meira	vista	tudo	parecia	simples.	De	facto:	tínhamos	analisado	a	nossa	agricultura;	para	o	seu	
desenvolvimento	tínhamos	identificado	os	seus	problemas;	para	cada	um	destes	problemas,	de-
finimos	o	que	era	preciso	fazer	para	lhes	dar	solução,	isto	é,	as	medidas	(decisões	políticas)	a	to-
mar;	e,	por	fim,	avaliámos	quanto	custavam	essas	soluções.	

E ei-la! Era a nossa proposta para o governo, que seguiu depois os trâmites normais de apre-
sentação ao nosso Ministro que, por sua vez, a apresentará no todo ou só em parte, ao Minis-
tro das Finanças, de modo a ser aceite num Conselho de Ministros. Do que resultar (em Con-
selho e no Parlamento) far-se-á uma publicação: Plano de Médio Prazo, etc. E aquilo que foi 
aprovado e publicado tomará agora a forma de Orçamento do Estado. Assim, a tal proposta 
inicial	assume	a	forma	de	despesa,	figurando	na	Contabilidade	Pública,	em	forma,	repito,	de	
verba	cativa…	E	esta	destina-se	a	quem?	Aos	Serviços	que	fizeram	a	proposta	inicial	e	devem	
aplicá-la sob forma de investimento público. E assim se fecha o circuito.

Considerado este “circuito”, o que parece difícil é: fazer toda a proposta (Planos, Programas, 
etc.)	e	também	financiá-la.

138. As tais 3 000 e tal folhas de Regulamentos…
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3. UM AJUSTAMENTO FINAL – OUTONO DE 1979

Ao invés daquilo que poderá supor-se, o progresso alcançado no princípio de junho de 1979, 
com o Colóquio realizado na Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, não nos deixara in-
teiramente satisfeitos. A dúvida que persistia não era quanto à nossa capacidade de, logo na 
abertura do processo negocial, encetar um diálogo com os técnicos da DGVI. Mais concreta-
mente,	a	interrogação	consistia	em	saber	para	que	efeitos	(“in	fine”)	iríamos	dialogar	com	os	ju-
ristas da DG VI sobre o Direito Derivado e dar os esclarecimentos acerca das dúvidas levanta-
das pelas respostas aos 34 questionários sobre a situação técnica e económica da nossa agricultura.

Imaginando,	naquele	verão	de	1979	que,	no	ano	seguinte	no	fim	de	umas	quantas	reuniões	em	
Bruxelas, tivéssemos aprendido toda a jurisprudência sobre cada OCM e tivéssemos dado to-
dos os esclarecimentos necessários, de natureza técnica e económica, o que faríamos a seguir?

Pragmáticos, o que nos preocupava era:

Como	defender	a	agricultura	portuguesa?	Como	obter	o	maior	nível	de	apoios	 (financeiros)	
para o conseguir?

Estas perguntas tinham um denominador comum: como formular a nossa Estratégia e como 
defendê-la? Ou seja, uma base técnica programática, como a que dispúnhamos com as “Pers-
petivas”,	é	bastante	para	uma	negociação?	Com	tal	base,	teremos	o	suficiente	para	articular	
uma Estratégia negocial?

A maneira como procedemos foi resumidamente a seguinte:

– Como resultado da produção primária confrontada (cruzada, num quadro de dupla entrada) 
com	as	tais	cinco	capacidades	das	produções	para	satisfazerem,	ou	preencherem	necessidades;	
capacidades de 1.ª ordem podíamos listar os seguintes:

– Os que preenchem todos (5)139	 –	Milho;	 leite;	 azeite;	 leguminosas	 arvenses;	 frutos;	 vinho;	 
carnes	(aves	e	suínos);	hortícolas	(frescos	e/ou	transformados);	proteaginosas;	forragens;	beter-
raba;	batata.

– Outros (em menor número) preenchem apenas 4.

Por outro lado:

– Confrontados, todos esses produtos, agora com as capacidades ecológicas do nosso território 
(solos;	água;	ecossistemas…)	resultam	deste	outro	cruzamento	o	seguinte:

Sobressaem duas ordens de caraterísticas:

– Os produtos de que necessitamos, mas para os quais não temos condições naturais bastantes 
para suprirem necessidades básicas. Como obter meios para os importar?

139. Não estão listados por ordem. Uns preenchem necessidades básicas; outros representam capacidades derivadas do potencial exportador.
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– Os que podemos exportar porque temos capacidades naturais para suprirem as nossas neces-
sidades. E, portanto, para exportar. Como obter meios para os produzir?

Creio que, a partir deste exemplo140, é compreensível o seguinte: 

– Dispúnhamos de uma base técnica. Ela era necessária para respondermos aos 34 Questioná-
rios que a Comunidade Europeia e sua DG VI nos tinha enviado. Portanto, para a análise  
técnica e económica. 

No que respeitava à PAC, era importante distinguir a legislação da parte Preços e Mercados (a 
maior) e a da parte socioestrutural (a mais importante para nós). Foi esta destrinça que nos le-
vou às seguintes conclusões: a nossa estratégia negocial não poderia ser contida num pacote de 
meia	dúzia	de	coisas	importantes	a	reivindicar	em	Bruxelas;	pelo	contrário,	teria	de	ser	conso-
lidada ao longo de toda a negociação.

Para fazer valer o que de razoável pretendíamos, era necessário, primeiro: ganhar credibili-
dade;	instaurar	confiança;	mostrar	o	nosso	país,	dá-lo	a	conhecer,	fazer	amizades.	Só	no	fim	
mostrámos o “cânone” da nossa Estratégia negocial. Meia dúzia de questões que deveriam ser 
honradas por nós e compreensíveis para eles.

Compreende-se, assim, que aquelas Negociações tenham durado oito anos. E a Comunidade 
também teve problemas: para lá de outros não agrícolas, os excedentes agrícolas, a partir de 
1980, passaram a ser uma constante preocupação da Comissão Europeia. A PAC passou a ser 
vítima do seu próprio sucesso, e as suas várias reformas, a partir dessa década, derivaram daí. 
Mais tarde, como sabemos, o problema do equilíbrio no Orçamento também se pôs. 

Quanto a nós, o facto, simples na aparência, mas gravíssimo, da falta de produtividade da 
nossa agricultura, ir-nos-ia fazer contribuintes líquidos, logo ao entrarmos em 1986. Na PAC, 
o produtor é ganhador e também o é o exportador. O pagador é o importador.

Para esta realidade, não havia negociação capaz!

Ora, naquele tempo, foi o presidente Jacques Dellors quem compreendeu imediatamente este 
nosso problema extra negocial. Direi, no capítulo seguinte, como foi resolvido. Nasceu, desta 
circunstância,	alguma	reflexão	que	levou	à	duplicação	dos	Fundos	Estruturais:	FEDER;	FSE;	
FEOGA.

4. O PONTO DE CHEGADA DA NEGOCIAÇÃO

Passo então a resumir em que consistiu a nossa estratégia negocial, resultante de um grande  

140. Foi longo. Mas foi necessário para mostrar a passagem da nossa base técnica a uma Estratégia negocial.
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esforço conjunto e daquilo que defendemos e alcançámos:

a) A proteção do mercado português, durante os primeiros cinco anos do Período de Transição 
(dez anos) para aqueles produtos que considerávamos sensíveis, face ao impacto imediato da 
adesão.

b) Uma ajuda de caráter estrutural para, em paralelo, orientarmos e desenvolvermos a nossa 
agricultura.	Esta	ajuda	assumiu,	como	vimos,	a	forma	de	Programa	Específico	para	o	Desen-
volvimento da Agricultura Portuguesa (PEDAP). 

c) A abertura do Mercado Comunitário para os principais produtos agrícolas da nossa expor-
tação.

d) O deferimento dos acordos preferenciais da Comunidade ao maior prazo possível para o 
nosso país.

e) A neutralização dos efeitos negativos da PAC sobre a nossa balança de pagamentos.

A preparação técnica e a tenacidade compensaram.

Para lá dos oito anos da negociação, o processo continuou nos dez anos do período de transi-
ção, que foi também objeto de uma também longa troca de argumentos. Tudo decorreu, toda-
via,	em	clima	de	serenidade,	mas	com	firmeza.	

Os juristas da DG VI (liderados por Mr. Tilgenkamp) tinham por dever defender o acervo co-
munitário. Para eles, a razão vinha do Direito Romano: Dura Lex, sed Lex.

Para nós, integrar a nossa agricultura na PAC, no mais curto prazo possível, como alguns go-
vernantes pretendiam, e num mercado baseado na livre concorrência, isto equivaleria a um 
“suicídio agrícola”, a liquidar a nossa agricultura e a passar a importar praticamente tudo, em 
matéria de produtos agrícolas, da Comunidade (o que nós nem sequer teríamos dinheiro para 
pagar!...).

A negociação avançou lentamente, OCM a OCM, Regulamento a Regulamento e até Artigo 
por Artigo.... Com método e disciplina, fomos obtendo derrogações na aplicação da tal dura lex. 
Em suma, fomos obtendo um elemento crucial: tempo! 

Estas derrogações à aplicação de cláusulas que, se fossem imediatas, nos liquidariam, torna-
ram o Período de Transição determinante. Já não fui eu a ter a responsabilidade daquilo que 
foi feito, no decorrer desses dez anos141, mas, mesmo tendo passado duas décadas, mantém-se o 
interesse (e até a necessidade) de conhecermos o mais importante dessa negociação do período 
de transição.

141. Creio que, com o QCA1, foi abreviado para alguns casos.
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A Europa não se fará de um golpe, nem numa construção de conjunto: far-se-á por realizações concretas, que 
criem, antes de tudo, uma solidariedade de facto.

Declaração de Schuman, 9 de maio de 1950

1. UMA POLÍTICA ÍMPAR E UMA EXISTÊNCIA ATRIBULADA

Sempre,	desde	que	nasceu,	foi	assim:	adorada	por	uns;	amaldiçoada	por	outros,	a	PAC	“rei-
nou” na CEE desde 1958, até quando? Não se sabe…

Em meados da década de 1990, ou seja, quando terminou o Período de Transição que obtive-
mos nas negociações da adesão, a PAC era vista como a única de todas as políticas da UE que 
era, efetivamente, comum.

E é também aquela que mais polémicas tem suscitado, desde a sua criação, após a Conferência 
de Stressa (Itália) em 1958. Um séquito de defensores e de detratores tem vindo, desde então, a 
manter uma acesa discussão sobre os seus méritos, para uns, ou os deméritos para outros. Aliás, 
com os excedentes agrícolas que ocorreram na passagem da década de 70 para a de 80, do sé-
culo passado, até a existência (continuação) da PAC foi posta em causa.

Quando em 1973, o Reino Unido (e outros Estados europeus) aderiram à então CEE, os britâ-
nicos	fizeram-no	por	causa	do	Mercado	Comum,	não	por	causa	da	PAC,	que	até	a	batizaram	
como “The Sacred Cow” (a Vaca Sagrada…). Entregue ao livre-arbítrio, o futuro da Europa 
agrícola, e os valores que o mundo rural simboliza, foram postos em causa. Ainda assim, a PAC 
continuou… e a polémica também!

Combatida igualmente a nível externo, principalmente pelos norte-americanos, devido ao seu 
lado	 protecionista	 para	 os	 agricultores	 europeus;	 objeto	 de	 diversas	manifestações	 de	 desa-
grado,	também	da	parte	dos	“seus”	agricultores	e	a	cada	reforma	do	seu	“Acquis”;	alvo	das	in-
vestidas de políticos e políticas radicais, que previam a sua extinção enquanto política comum 
pela via da liberalização do comércio mundial ou pela alternativa da sua nacionalização, mas 
sempre	defendida	pela	Comissão	Europeia;	uma	coisa	é	certa:	a	PAC	tem-se	mantido!	Nascida	
em 1958, faz também 60 anos em 2018. Quando o nosso Ministério da Agricultura celebrar o 

CAPÍTULO XVII
A PAC E A NOSSA INTEGRAÇÃO NA CEE
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seu 100.º Aniversário, a PAC irá a caminho… 

Na realidade, não há outra política que detenha um poder tão efetivo e permanente sobre os 
agentes	económicos	no	espaço	europeu.	Nenhuma	outra	ostenta	o	simbolismo	e	o	significado	
de ter começado no texto do Tratado de Roma. E de ter passado, nos seus princípios funda-
mentais, intacta, no Tratado de Maastricht. Sem ela, teria sido difícil o arranque da Comuni-
dade Europeia, tal como foi, em 1957. Sem ela, sem essa PAC tão causticada por quantos nas-
ceram depois, teria sido problemática, talvez mesmo impossível, a revitalização dos campos da 
Europa,	prestes	a	serem	absorvidos	pela	revolução	bolchevique.	Ainda	sem	ela,	a	ajuda	finan-
ceira do Plano Marshall não teria ido além da reconstrução de estruturas físicas – cidades, vias 
de comunicação, e outras. Foi com a PAC que a miséria e a fome foram erradicadas na Europa 
desse pós-guerra.

Se os atuais dirigentes europeus compreenderem o sentido último do dramatismo desses tem-
pos em que a PAC nasceu, então ela continuará, agora como uma Política Agrícola e Alimen-
tar Comum, cada vez mais necessária.

2. UM BALUARTE INTRANSPONÍVEL?

Assim parecia a PAC, em face da situação em que se encontrava a nossa agricultura, no pe-
ríodo seguinte à “Revolução dos Cravos”. A “reforma agrária” de inspiração bolchevique dizi-
mara os campos por todo o território a Sul do rio Tejo (1974-1986). Com efeito, na data do 
nosso pedido de Adesão à Comunidade Europeia (1977), a nossa Agricultura estava pratica-
mente arruinada nessa região. E, no período que antecedeu 1974, a situação agrícola no Norte 
e Centro do país decaíra acentuadamente: falta de braços e de dinheiros, em grande parte de-
vido à guerra em África.

Ora, com o nosso pedido de Adesão, em 1977, nós iríamos ao encontro de agriculturas e de 
agricultores (dos EM fundadores) que, durante duas décadas (as de 1960 e 1970) tinham bene-
ficiado	em	pleno	desses	anos	fartos	da	PAC	e	dos	seus	apoios	aos	preços	e	aos	investimentos,	
pelo	 princípio	 da	 solidariedade	 financeira,	 assim	 como	 da	 defesa	 contra	 a	 concorrência	 
externa, pelo princípio da preferência comunitária. 

Frente a este bastião, que era, ou seria para nós, a PAC, nós, pouco produtivos, pouco expor-
tadores de produtos agrícolas, portanto, pouco ou nada ganhadores, iríamos, sim, oferecer o 
nosso mercado interno… e seríamos pagadores! E tudo isto devido ao 1.º princípio da PAC – a 
unicidade dos mercados. Como conseguiríamos sair deste círculo vicioso da pobreza?

A verdade é que o baluarte que parecia intransponível foi transposto, com a ajuda do período 
de transição.
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Suponho, porém, que nestes nossos tempos (2018) ainda nos faltará transpor alguns obstáculos. 

Em paralelo, vou mostrar como o Período de Transição, e a sua “construção jurídica”, nem se-
quer começou, como seria de esperar, com os juristas da DG VI. Começou em 1982, no outro 
lado do Atlântico, em duas Universidades norte-americanas: a Universidade do Arizona e a 
Universidade	de	Stanford,	não	muito	longe	do	Oceano	Pacífico.
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1. OS PRIMEIROS CONTACTOS

No	final	do	verão	de	1979	 regressei	 ao	Ministério	para	 ter	 várias	 surpresas:	 o	 IV	Governo	
Constitucional tinha acabado e o Ministro da Agricultura, o Prof. Vaz Portugal, regressara à 
Estação Zootécnica Nacional. Para nós, no Gabinete de Planeamento, foi a pior notícia. Voltá-
mos à “estaca zero”? Foi a minha interrogação… O IV Governo Constitucional tomara posse 
em 31 de julho desse ano. A primeira-ministra era a Eng.ª Maria de Lurdes Pintassilgo que ti-
nha uma excelente reputação.

Mas eu não tive tempo, sequer, de me pôr ao corrente do que se estava a passar no Ministério 
da Agricultura: recebi logo uma convocação do Ministério da Justiça para participar numa re-
união com dois juristas da DG VI. O local da reunião estava a não mais de 100 metros do Mi-
nistério da Agricultura. Portanto não demorei. Os dois juristas tinham vindo para informar 
que as reuniões sobre o Direito Derivado iriam começar em 19 de novembro seguinte, ver-
sando a harmonização das legislações, em sanidade animal e em sementes. O Direito Derivado 
era, como vimos, o cerne da PAC, logo, estava aí o centro do debate. Face à Agenda que nos 
foi enviada, o meu problema era poder dispor de um jurista e de um veterinário muito bons. 
Ora, neste aspeto, tive sorte. A Dr.ª Regina Borges, que era a Diretora do Gabinete Jurídico do 
Ministério do Comércio, passou a fazer parte da nossa delegação. E, o inesperado aconteceu: 
tinha vindo de África um professor de veterinária da Universidade de Lourenço Marques, dou-
torado na África do Sul e que tinha entrado pela mão do então ainda Ministro Vaz Portugal 
no Gabinete de Planeamento. Incluí-o, naturalmente, na nossa delegação.

No dia 19 de novembro, fomos pontuais. Pelas dez horas estávamos na sala de reuniões de um 
dos	andares	do	edifício	da	Comissão.	Depois	das	apresentações,	ficámos	a	saber	que	iríamos	
defrontar durante toda a negociação, o Diretor dos Serviços Jurídicos da DG VI, –Alexandre 
Tilgenkamp. O segundo elemento era Philipe Moulart, um belga que seria o nosso opositor na 
tal análise técnico-económica da agricultura portuguesa. 

Este não acompanharia todas as reuniões. Obtidas as nossas respostas, a análise terminaria. 
Poderia, sim, visitar o nosso País, mas em fase mais adiantada das negociações.

Começámos a reunião e o Sr. Tilgenkamp esclareceu que se faria acompanhar pelos especia-
listas de cada OCM. E que, quando abordássemos a política socioestrutural da PAC, estaria 

CAPÍTULO XVIII
A PAC E AS NEGOCIAÇÕES ENTRE CRISES E PAUSAS
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presente o Sr. Krapps, o Diretor do FEOGA-Orientação. Posto isto, entrámos no primeiro 
ponto da Agenda: a harmonização das legislações sobre medicina veterinária, sementes, mate-
rial de propagação vegetativa, e outros.

A razão para a escolha deste primeiro ponto, aparentemente secundário, cedo se revelou. Re-
ceavam que tivéssemos doenças endémicas nos animais e que, ao aderirmos, as pudéssemos 
propagar aos restantes Estados-Membros. Receavam, sobretudo, a propagação da peste suína 
africana que nós tínhamos tido em meados dos anos 50. 

Passei a palavra ao Professor de Veterinária, que começou por referir que esse surto de peste 
suína africana em Portugal, nos anos 50, viera através da Espanha e não da África próxima 
(Argélia, Marrocos, etc.) porque os muçulmanos não comem carne de porco, não tendo por 
isso suiniculturas. Logo, a hipótese mais provável era a de que tivesse vindo de suiniculturas de 
alguma parte da Europa. A seguir, esclareceu que o que aconteceu em Portugal não foi em sui-
niculturas intensivas, com porcos da estirpe Large White e/ou Land Race. Ocorreu em porcos 
criados ao ar livre no montado. Concluiu dizendo: a peste suína africana que ocorreu em Por-
tugal acabou, mas tenham cautela com as vossas culturas intensivas. Matou assim o problema 
pela raiz e não teve interlocutores.

A outra parte da reunião foi entre juristas: harmonização de regulamentos sobre sementes e de-
mais materiais de propagação genética. E a Dr.ª Regina Borges mostrou que tinha grande co-
nhecimento sobre a nossa legislação, superando até os agrónomos que trabalhavam, por exem-
plo, na Estação de Melhoramento de Plantas. 

Numa negociação como aquela não se pode ser modesto. Em Lisboa, eu tinha reunido, como 
referi, uma série das cartas de solos do SROA, onde tinha trabalhado. Estavam, já na escala 
que dá o formato do Mapa das Estradas, anualmente publicado pelo ACP. A coleção abrangia 
as Cartas Agrícola, Florestal e da Distribuição das principais culturas arbóreas, arbustivas (vi-
nha) e arvenses (cereais e oleaginosas). Estas cartas datavam dos anos 50 e estavam, para algu-
mas culturas, ultrapassadas. No entanto, isso era até uma vantagem: em face do conhecimento 
atual, eu podia mostrar as alterações ocorridas desde então.

Fiz um rolo com as cartas e juntei-lhes uma caixa de “punaises”. As paredes da sala de reuniões 
eram	de	madeira.	Quando	saímos	para	o	almoço,	descolei	do	grupo;	evitei	o	self-service	na	
cave do edifício, e subi ao bar, onde almocei. Regressei à sala de reuniões. Preguei as cartas nos 
tabiques. E esperei. Estava resolvido a fazer uma antecipação. Conhecia o país todo e nisso, o 
meu conhecimento era superior ao deles.

Era de esperar que alguém, provavelmente da Delegação da DG VI, manifestasse surpresa 
com a súbita mudança de cenário. Pois bem! Foi precisamente o Sr. Moulart que, em vez de co-
meçar o seu inquérito sobre as nossas respostas aos 34 Questionários que nos tinham enviado, 
se	manifestou.	E	eu	aproveitei	para	me	antecipar,	dando	os	esclarecimentos	devidos.	No	fim,	o	
Sr. Moulart, não teve muito mais esclarecimentos a pedir e até agradeceu o meu método… car-
tográfico.	A	primeira	reunião	terminou,	assim,	em	clima	de	simpatia	recíproca.	Fomos	sérios	e	
ganhámos	credibilidade	e	confiança.
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2. UMA QUEBRA DA CONTINUIDADE? AS CRISES E AS PAUSAS  
DAS DÉCADAS DE 70 E 80

Estas crises foram, como é conhecido, provocadas pelos designados choques petrolíferos142: o 
primeiro foi em 1973, o segundo em 1979. E o nosso processo de adesão, que tinha condições 
para ser breve, sofreu uma paragem, provocada pela crise económica geral e nos países indus-
trializados da Comunidade Europeia, que entraram também numa crise política.

Nós	ficámos	claramente	prejudicados.	A	nossa	entrada	não	iria	acentuar	a	crise	económica.	No	
âmbito da PAC, não iríamos provocar excedentes de produção, mas para o desenvolvimento da 
agricultura,	precisávamos	de	auxílio	financeiro.	Em	contrapartida,	os	outros	Estados-mem-
bros (EM) teriam acesso livre ao nosso mercado interno, e o balanço teria tendência a ser equi-
librado.

Assim, tivemos uma reação compreensível: não desistimos. O Gabinete de Planeamento e In-
tegração Europeia do Ministério da Agricultura, continuaria a acompanhar as questões relati-
vas à PAC e, portanto, a negociação para a adesão à Comunidade. Mais concretamente, a pro-
curar soluções para a nossa agricultura e a propor vias de entendimento (agora a nível do 
Governo) com a Comissão Europeia e o Conselho Europeu.

A questão mais imediata para nós, era perceber se os nossos interlocutores da DG VI retoma-
riam ou não as reuniões em Bruxelas. Eu e os meus colegas, tanto no nosso Ministério, como 
no	contexto	da	CIE,	ficámos	tranquilos,	ao	recebermos,	logo	nos	começos	de	1980,	o	calendá-
rio e as respetivas Agendas das reuniões seguintes do Direito Derivado. Tínhamos o caminho 
desimpedido	para	continuar	e	foi	o	que	fizemos.

3. UMA PARAGEM NAS NEGOCIAÇÕES?  
NÃO PODERIA TER SIDO PIOR PARA NÓS

Entretanto, como se sabe, Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido (R.U), na re-
união do Conselho Europeu, não pediu, mas sim exigiu que a Comissão Europeia devolvesse 
uma parte da contribuição britânica para os recursos próprios da Comunidade. A regra, até 
então, dizia que cada E M contribuiria com uma dada percentagem, relativamente ao Pro-
duto143.  
O argumento foi o de que o RU estava a ser exageradamente penalizado, enquanto contri-
buinte líquido. E conseguiu o que queria!144

142. A OPEP (Exportadores de petróleo) reduziu acentuadamente a produção, para que os preços subissem e foi exatamente isso que aconteceu.
143. Era o PxB. Difere do PIB (embora pouco) porque inclui alguns fluxos financeiros.
144. Com a frase histórica: “I want my money back!”
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Logo	a	seguir,	o	presidente	francês,	Giscard	d’Estaing,	com	o	argumento	das	dificuldades	fi-
nanceiras provocadas pelas crises petrolíferas, aconselhou a Comissão Europeia, a fazer uma 
pausa	nas	negociações	em	curso	com	os	três	candidatos	de	então:	Grécia;	Portugal;	Espanha.	
Em sua opinião, era necessário fazer reformas na PAC, tida como muito dispendiosa. E, no se-
guimento disso, o Conselho Europeu deveria reanalisar a situação, antes do alargamento aos 
três países candidatos. Foi a, na altura chamada, “Pause de Giscard d’Estaing”. Em conse-
quência, como a França (com a Alemanha) praticamente mandavam no Conselho Europeu, 
este dirigiu à Comissão Europeia um “Mandato”. Este “Mandato de 30 de Maio” apanhou-
-nos em cheio145.

Por	fim,	tudo	se	acalmou.	E	porquê?	Assim	como	a	Sra.	Thatcher	tinha	recuperado	o	“seu”	di-
nheiro, também o Sr. Giscard d’Estaing obteve dinheiro do FEOGA para ajudar os horticul-
tores franceses do Midi, com os Programas integrados para as regiões mediterrâneas (PIM). 
Por seu lado, o Conselho Europeu, com o tal Mandato de 30 de Maio de 1980, levou a CE a 
fazer economias na gestão da PAC. Iria começar um período de “vacas magras”.

4. UM PRAZO RETARDADO, MAS UMA NEGOCIAÇÃO PROSSEGUIDA

Não	obstante	todas	estas	dificuldades	políticas,	nós	(a	CIE)	e	eles	(a	DG	VI)	mantivemos	con-
tinuidade nas reuniões. E, por seu lado, o Governo estabeleceu com a Comissão Europeia ou-
tra linha de contacto, através da REPER – com o nosso Embaixador Prof. Ernani Lopes nas-
ceu um “gentlemen’s agreement”, que consistiu no seguinte: trabalhar para dispormos do Ato 
de	Adesão,	de	modo	a	poder	ser	ratificado	pelos	Parlamentos	dos	EM	no	decurso	de	1982,	para	
que o Ato de Adesão pudesse ser assinado em 1983. 

145. Na realidade, o Presidente Giscard refletia o receio que o “Midi” francês tinha em face da concorrência dos espanhóis nos hortícolas, etc.
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1. UM BALANÇO A MEIO PERCURSO (1983-1984)

Naquele	final	de	1984,	nós	já	podíamos	fazer	uma	ideia,	embora	ainda	aproximada,	da	nossa	
conta de ganhos e perdas na integração da agricultura portuguesa na PAC. Antes, porém, tí-
nhamos já uma convicção, quase uma certeza, sobre o nosso problema de fundo.

No	nosso	país,	fechado	o	ciclo	dos	Descobrimentos	e	com	o	fim	da	guerra	colonial,	a	Revolu-
ção de Abril de 1974 ditara o futuro de Portugal – restava-nos a Europa Ocidental. E a via po-
lítica para lá chegar era a nossa inclusão nas democracias deste Ocidente comunitário.

E a negociação do dossiê agricultura não poderia, naturalmente, comprometer aquele  
objetivo nº 1.

Teríamos de ser convincentes, de argumentar com realismo e não com dureza. Neste ponto, 
sempre que tinha sido necessário, nós (em tom de conversa…) referíamos que a Revolução dos 
“cravos” tinha sido feita precisamente assim, e não com tiros.

O outro parâmetro da nossa convicção foi que, se não conseguíssemos entrar na PAC, a sorte 
da agricultura portuguesa, e até a do Ministério da Agricultura estariam, muito provavel-
mente, comprometidas. Esta questão era muito séria – sem dinheiro, na situação em que está-
vamos, a instabilidade política ainda existente aumentaria. E o Ministério da Agricultura, 
nessa situação, que razão haveria para o manter?

Assim,	a	balança	começava	a	inclinar-se	para	o	nosso	lado;	e	porquê?	Tínhamos,	logo	no	iní-
cio, fundamentado a nossa argumentação146.	A	seguir,	e	embora	reconhecendo	as	dificuldades	
derivadas	das	crises	petrolíferas,	argumentámos	com	a	tese	de	que,	sem	um	auxílio	financeiro,	
a nossa agricultura entraria numa espiral descendente de pobreza, escudando-nos, para tal, 
nos trabalhos de um Prémio Nobel – o economista sueco, Gunnar Myrdal. O seu “poverty be-
comes its own cause” neutralizou os comentários de alguns juristas muito puritanos da DG VI. 
Principalmente, quando começámos a analisar o “Acquis” da OCM dos cereais.147  

CAPÍTULO XIX
A CONSTRUÇÃO DO PERÍODO DE TRANSIÇÃO

146. Nas “réflexions d’ensemble” da Comissão face aos pedidos de adesão da Grécia, de Portugal e da Espanha, aquela também salientara a necessidade de 
um período de tempo para uma harmonização gradual face ao “Acquis”.
147. Cf Economic growth and underdeveloped states, Gunar Myrdal
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Em reforço da nossa argumentação, tinha surgido o argumento da análise das vantagens com-
parativas, na agricultura de um país “em transição”.148 As conclusões da análise de dois siste-
mas de produção em Portugal (Noroeste e Alentejo) eram a prova de que a nossa transição agrí-
cola	 para	 o	 enquadramento	 da	PAC	 reforçava	 a	 outra	 nossa	 tese:	 a	 da	 especificidade.	Não	
tínhamos os mesmos recursos naturais suscetíveis de produzirem cereais e bovinos para carne 
e	leite.	Eram	estes	que	tinham	as	ajudas	financeiras	da	PAC.	Os	recursos	naturais	e	a	situação	
geográfica	de	Portugal	favoreciam	outras	produções	(azeite,	vinhos,	hortofrutícolas),	que	eram	
pouco ou nada apoiados pelo FEOGA-Garantia.

Em	conclusão:	naquele	final	de	1984,	seria	a	“batalha”	do	FEOGA-Orietação	que,	na	reali-
dade,	se	perfilava	à	nossa	frente	e	que	teríamos	de	ganhar!	Através	do	apoio	da	parte	Orienta-
ção (os investimentos) do FEOGA. Nós, sem contributos do FEOGA-Garantia, seríamos sem-
pre	contribuintes	líquidos	da	Comunidade	Europeia.	Como	enfrentar	este	desafio?

  1.º – Defendendo da concorrência comunitária (dos agricultores dos outros E M) os nos-
sos	“produtos	sensíveis”	–	cereais;	carne;	leite…

  2.º – Abrindo (sem direitos nem MCM - Montantes Compensatórios Monetários) os mer-
cados comunitários aos vários produtos de exportação portuguesa (concentrado de to-
mate;	vinhos	de	qualidade…).

	 3.º	–	Solicitando	ajuda	financeira,	por	via	da	política	socioestrutural	da	PAC.

2. A CONSTRUÇÃO DO PERÍODO DE TRANSIÇÃO

A verdade é que a Comunidade Europeia foi constituída nos anos 50 por seis países do centro 
da Europa. Ora, esta parte central da Europa Ocidental, tem a norte uma faixa climática fa-
vorável à agricultura – dos cereais (trigo), dos bovinos (carne e leite), das oleaginosas arvenses, 
etc. E a sul, uma cadeia de montanhas que se inicia com os Alpes. A vertente norte desta ca-
deia montanhosa ao longo dos tempos verteu água e sedimentos para as terras planas, origi-
nando os grandes rios europeus – o Reno, o Danúbio e até o Ródano, que percorre a França e 
vai desaguar no Mediterrâneo. Na vertente alpina virada a sul é o rio Pó em Itália que faz a ri-
queza agrícola do Norte deste país.

Foi, pois, este conjunto geomorfológico e climático que fez a riqueza agrícola dos países que, 

148. Cf Portuguese Agriculture in Transition, Cornell Universiry Press, Ithaca e Londres. Este estudo foi liderado pelos professores norte-americanos Scott 
Pearson, da Universidade de Stanford, e J. Hilman, da Universidade do Arizona, a que se juntaram o prof. Timothy Josling (Universidade de Cornell, Londres) 
e também o prof. Francisco Avillez do ISA (Universidade de Lisboa). O estudo só seria, contudo, publicado em 1986. No entanto, os nossos colegas da DG VI 
aceitaram a nossa argumentação baseada no estudo, que apontava claramente para a inexistência de vantagens da nossa agricultura, face aos sistemas de 
produção (cereais; carne; leite…) preferenciados pela PAC.
NOTA: Em 1981, recebi um convite da AID (Agency for International Aid, EUA) para uma visita de estudo. No seguimento, contactei as Universidades do Arizona, 
e a seguir, a de Stanford. Destes contactos resultou a utilidade, para as nossas negociações com a Comunidade Europeia, de proceder ao estudo das vantagens 
comparativas de alguns sistemas de produção agrícola em Portugal, no processo de transição para a adoção das regras da PAC. Os estudos a que procedemos 
(GP do M.A mais ISA + Universidades de Arizona e de Stanford) foram igualmente úteis para a nossa argumentação.



A MEMÓRIA  E  OS TEMPOS

/ /  113  / /

com o Tratado de Roma, constituíram a Comunidade Económica Europeia, tendo a Política 
Agrícola Comum sido concebida e juridicamente erguida a partir dessa realidade.

A Península Ibérica, em cujo extremo ocidental nos encontramos, não tem nada de semelhante 
em termos de solos e clima com o que existe nos países na base dos quais a PAC foi pensada e 
construída. Quer geologicamente, quer climaticamente, quando comparada com os produtos 
agrícolas típicos (e fortemente subsidiados) da PAC, é uma produtora medíocre e não competi-
tiva. Porém, nas produções que lhe são propícias – azeite, vinhos, hortícolas, citrinos – tem 
condições naturais e competitividade. 

Em resumo: a PAC não estava (e ainda não está…) capaz de dar soluções inteiramente satisfa-
tórias	a	uma	outra	realidade	(agroclimática)	que	é	também	específica,	como	é	o	caso	da	agri-
cultura portuguesa. Por esta razão, não tendo nós vantagens comparativas, face às produções 
dos seis EM fundadores, a PAC continua em parte a não nos servir.

Que soluções foram encontradas para este problema no decurso da nossa negociação (1979-
1986)?	Derrogações	ao	“Acquis”,	nos	cinco	primeiros	anos	do	Período	de	Transição;	um	finan-
ciamento	para	nos	adaptarmos	à	PAC,	durante	esse	período	(o	maior	possível	–	dez	anos);	e	o	
PEDAP (700 milhões de Ecus).

No entanto, e embora pareça paradoxal, quando pretendíamos aplicar imediatamente (logo a 
partir da adesão em 1 de janeiro de 1986) a ajuda comunitária à olivicultura, fomos compeli-
dos a recebê-la, não por inteiro, mas também em “tranches“ anuais, ao longo dos dez anos!...  

Depois das razões que advoguei atrás, passo a explicar, resumidamente, como foi “construído” 
o	nosso	Período	de	Transição.	Foi	depois	dos	resultados	dos	balanços	financeiros	que,	à	medida	
que consolidávamos a parte do “Acquis” na qual não existiam entraves para a nossa aplicação 
da PAC, que nós, com a nossa 4.ª Declaração negocial, passámos às propostas.

3. MECANISMOS DE TRANSIÇÃO 

Tendo em conta tudo quanto já referi, e em particular os tais resultados (negativos para nós) 
dos	 balanços	 financeiros	 que	 fizemos	 e	 entregámos	 à	DG	VI,	 as	 nossas	 propostas	 nessa	 4.ª	 
Declaração negocial foram as seguintes:

 –  Medidas temporárias tendentes à neutralização das desvantagens para a nossa agricul-
tura no domínio da política de preços e de mercados da PAC (FEOGA- Garantia): a 
harmonização dos preços agrícolas deveria ser progressiva e ter um “compasso de es-
pera” (cinco anos) para as nossas produções mais sensíveis.

 –  As ajudas nacionais com mais incidência na produção, mas consideradas incompatíveis 
com o “Acquis”, deverão ser eliminadas durante um período de tempo, a negociar e 
tendo em conta o peso da respetiva situação, face às carências alimentares, no nosso 
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consumo. Também deverá ser levada em conta a respetiva tradução no rendimento 
dos agricultores.

 –  Ritmos de eliminação progressiva dos direitos aduaneiros, e medidas de efeito equiva-
lente, no alinhamento da Pauta portuguesa com a Pauta Exterior Comum e também 
com os Países Terceiros. 

 –  Medidas tendentes ao melhoramento estrutural e à modernização da nossa agricul-
tura/investimentos, no domínio da política socioestrutural da PAC.

 –  Estabelecimento e execução, no campo de uma atuação conjunta e negociada com a 
Comunidade, de um pacote de medidas estruturais de aplicação, adaptada ao caso 
português,	no	espírito	da	regulamentação	específica	que	tinha	vindo	a	ser	considerada	
pela Comunidade para certas regiões desfavorecidas, quer por via dos solos (medíocres) 
quer por via do clima (semiaridez) ou outros handicaps naturais.

 –  Proposta de constituição de um Fundo Portugal, cujas receitas seriam as verbas que, 
durante o Período Transitório, Portugal iria transferir para o Orçamento Comunitá-
rio, a título de “prélèvements”. E isto, sem prejuízo daquilo que viesse a ser global-
mente acordado no âmbito do Dossiê Recursos próprios (da Comunidade).

Em suma, a nossa preocupação era limitar os efeitos negativos (se fossem imediatos) do FEO-
GA-Garantia e potenciar os efeitos positivos do FEOGA-Orientação, para obter uma justa 
compensação das nossas desvantagens. 

Assim, pouco a pouco, até com a ajuda do exemplo da EFTA (o tal Fundo Portugal) foi emer-
gindo	a	necessidade	de	um	Programa	Específico	e	equilibrador,	que	resultaria	no	PEDAP.

Os dois objetivos do PEDAP eram muito claros:

A - Uma melhoria sensível das condições de produção e de comercialização da agricultura (e 
dos agricultores).

B – Uma melhoria conjunta da situação estrutural do setor agrícola em Portugal.

Ainda no decorrer de 1984, nós e a DG VI começámos a “preencher” as duas etapas do pe-
ríodo de transição para além das posições cautelares que referi anteriormente, quer na progres-
sividade	da	harmonização	com	as	regras	da	PAC	(FEOGA-Garantia);	quer	no	apoio	a	uma	po-
lítica de natureza socioestrutural para Portugal (o FEOGA-Orientação) – PEDAP, por exemplo. 

Muito sumariamente, criámos dois grupos de medidas/atuações. No 1.º grupo, juntámos pro-
blemas pendentes, cujas soluções teriam de ser resolvidas na fase conclusiva das Negociações: 
consequências	da	PAC	sobre	a	balança	de	pagamentos	portuguesa;	abertura	do	Mercado	Co-
munitário aos produtos portugueses de exportação (vinhos de qualidade, concentrado de to-
mate	–	quota	nacional,	abastecimento	das	refinarias	portuguesas	em	ramas	de	açúcar	e	quota	
nacional	de	açúcar	a	partir	da	beterraba	sacarina);	cereais	–	fim	do	monopólio	da	EPAC	–	li-
beralização	do	mercado	interno	e	Preferência	Comunitária;	matérias	gordas	vegetais	–	regime	
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de transição (o problema do período de standstill ).	No	2.º	grupo,	ficaram	os	problemas	que	po-
deriam	ser	objeto	de	acordo	antes	da	fase	final:	aproximação	dos	preços	portugueses	aos	pre-
ços	comunitários;	aproximação	das	ajudas	–	caso	das	ajudas	incompatíveis;	disciplina	de	pro-
dução	 (relativa);	proteção	do	mercado	 interno;	União	Aduaneira	 (adoção	da	Pauta	Exterior	
Comum;	 aplicação	 da	 Preferência	 Comunitária	 ao	 setor	 dos	 frutos	 e	 hortícolas,	 durante	 a	 
1.ª	etapa.	No	balanço	final	direi,	sucintamente,	como	foram	resolvidos	estes	problemas.
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1. NOTA FINAL

O	balanço	final	da	adesão	de	Portugal	 às	Comunidades	Europeias	 (CEE,	CECA	e	CEEA)	
pode ser feito sob diversas perspetivas. Uma delas poderá ser uma conta de ganhos e perdas. 
Neste caso e no que respeita ao Dossiê-Agricultura já referi que nós (Portugal e a agricultura 
portuguesa) alcançámos todos os objetivos que pretendíamos. Em termos quantitativos, os nú-
meros,	a	quatro	décadas	de	distância,	têm	pouco	significado,	mas	quando,	em	28	de	março	de	
1977, o primeiro-ministro do 1.º Governo Constitucional entregou no Conselho Europeu o 
nosso pedido de adesão, a Comissão Europeia foi prudente e mostrou que tinha avaliado com 
realismo a situação do país candidato, embora o seu parecer – o “Avis”, dado em 18 de maio 
de 1978, tenha sido favorável. O primeiro e o mais decisivo argumento que utilizou foi o de aju-
dar a jovem Democracia portuguesa, acolhendo-a no seio das Democracias Ocidentais.

A agricultura não era sequer mencionada. Ora, como vimos, a PAC, se fosse aplicada “ao pé 
da letra” por nós, iria muito simplesmente, reduzir a quase nada a nossa agricultura, mas 
mesmo naqueles anos da negociação, não eram muitas as pessoas que, naquele contexto, ti-
nham conhecimento claro do nosso “problema agrícola”: para que Portugal, e a nossa jovem 
Democracia, fosse acolhido no seio das Democracias Ocidentais, a agricultura portuguesa se-
ria qualquer coisa como “o cordeiro pascal” – a vítima que é imolada, para que o resto tenha 
salvação.

Foi	este	o	desafio	que	aceitámos.	E	ele	foi	ultrapassado	porque,	no	termo	desses	oito	anos,	o	en-
tão presidente do Conselho Europeu, Giulio Andreotti, e o presidente da Comissão Europeia, 
Jacques Delors, nos ajudaram, percebendo qual era o nosso problema agrícola.

2. UM ACIDENTE NO PERCURSO

Nas	negociações	de	adesão	tivemos	de	enfrentar	múltiplas	dificuldades	nossas	e	deles,	mas	tam-
bém	houve	um	terceiro	tipo	de	dificuldade	de	origem	externa.	Para	melhor	o	explicar,	tenho	
de voltar atrás.

CAPÍTULO XX
UM DOS BALANÇOS FINAIS
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O	pedido	de	adesão	de	Portugal	foi	em	1977;	o	da	Grécia	tinha	sido	antes	e	Espanha	apresen-
tou o seu pedido um mês depois do nosso. Em face destes pedidos da Europa do Sul mediterrâ-
nica, a Comissão Europeia, sempre consciente e prudente, endereçou ao Conselho um parecer 
ao qual deu o nome de “Réflexions	d’ensemble”, que referimos anteriormente.

Nesse documento, a Comissão propunha essencialmente que o Conselho e os três candidatos 
conjugassem	esforços	para	o	objetivo	de	promoverem	“ações	setoriais	específicas”	para	que	os	
três	países	candidatos	pudessem	beneficiar	do	“Acquis”	–	do	acervo	regulamentar	comunitário.

Por outro lado, no seu parecer (“Avis”) sobre a Adesão de Portugal, a Comissão acentuou com 
clareza que a Comunidade não devia deixar Portugal “à	l’écart	de	l’intégration”. E propôs ao Con-
selho uma ação comum de apoio à Balança de Pagamentos de Portugal.

Acontece que esta proposta não teve seguimento. E passaram três anos em relação ao ano de 
1977, tendo sido o primeiro Dossiê negocial o da agricultura, em 20 de fevereiro de 1980. 

3. A COMUNIDADE TAMBÉM É UM CONJUNTO DE INTERESSES

Posto	isto,	interessará	muito	pouco	acentuar	aqui	que,	numa	daquelas	noites	de	fins	de	maio	de	
1985, nós saímos às tantas da madrugada, ensonados, depois de um género de braço-de-ferro 
com os juristas da DG VI por causa de umas décimas que transformavam 120 000 toneladas 
de concentrado de tomate em 600 e tal mil toneladas de tomate fresco. Tudo porque o Regu-
lamento que regia a multiplicação dava um subsídio ao industrial, na condição de este estabe-
lecer um acordo sobre um preço mínimo a pagar ao agricultor.

Nem sequer e também interessará aqui explicar por que razão nós (e nos produtos na etapa de 
transição clássica do P.T.) iríamos pagar uma quantia de Ecus, pelos MCA – Montantes Com-
pensatórios de Adesão (semelhantes aos MCM) – Montantes Compensatórios Monetários.

E porquê estes Ecus dos Montantes Compensatórios Monetários (MCM)? 

Tudo	porque	os	fluxos	financeiros	entre	E.M.	eram	quantificados	em	Ecus;	mas	as	transações	
reais eram feitas em Marcos, Francos franceses, etc.

Assim, o E.M. do exportador alemão (a Alemanha) perdia as diferenças positivas (do Marco 
pelo Ecu) e o E.M. do importador francês ganhava no câmbio do Franco pelo Ecu.

E logo, o E.M. do importador francês (a França) tinha de devolver o ganho à Alemanha. 

Para nós, estes MCM eram os Montantes Compensatórios de Adesão!

Ora nós, ainda naqueles tempos nos quais produzíamos trigo, mas colhíamos o cereal com cei-
feiras-debulhadoras alemãs, Portugal teria de devolver à Alemanha o diferencial entre Marcos 
e Ecus. Logo iríamos pagar. Na PAC o importador é o pagador.
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Estes exemplos pretendem explicar a razão pela qual o nosso País ia entrar como contribuinte 
líquido da Comunidade. 

No caso do concentrado de tomate, os italianos temiam a nossa concorrência no mercado bri-
tânico. Ora o Conselho Europeu, embora mobilizado pelo Ministro italiano, só tinha apro-
vado um montante de 110 000 toneladas de concentrado. Acontece que, naquele primeiro se-
mestre de 1985, o Presidente do Conselho era um italiano, Giulio Andreotti. E foi graças a ele 
que nós conseguimos elevar o montante de 110 000 para 120 000 toneladas. O Presidente Giu-
lio Andreotti, em vez de reunir o plenário utilizava o “confessionel”, isto é, recebia cada ministro 
do Conselho em particular e foi assim que obteve a concordância para o novo montante. 

Mesmo	assim,	nós	numa	daquelas	noites	de	fins	de	maio,	ainda	não	tínhamos	obtido	o	neces-
sário para neutralizar os efeitos negativos da PAC sobre a nossa Balança de Pagamentos. Isto 
porque, havendo uma ajuda comunitária à produção de azeite, no âmbito da OCM das Maté-
rias Gordas Vegetais, nós queríamos obtê-la logo a partir do primeiro ano da adesão. No en-
tanto, como os espanhóis produziam 400 e tal mil toneladas de azeite e a Comissão não queria 
conceder-lhes a ajuda logo no primeiro ano, também teve de a negar a Portugal: ajuda teria de 
ser fracionada (regime do standstill ). Nós que só produzíamos 60 000 toneladas, não consegui-
mos “ganho de causa”. 

O	impasse	durou	até	quase	ao	fim	dessa	noite.	Às	tantas	da	madrugada,	explicámos	isto	a	um	
técnico enviado pelo Presidente da Comissão, Jacques Delors. Este compreendeu e deu-nos ra-
zão. Porém, para não “desdizer” a Comissão, o “mecanismo” encontrado foi reduzir uma dada 
percentagem à contribuição anual de Portugal para os Recursos Próprios da Comunidade. O 
relógio daquela sala do 14.º andar do edifício Charlemagne, do Conselho Europeu, marcava 
4h e 30 minutos.

Houve, porém, um azar: o bar, no 15.º andar, ia fechar! Então, nós e os juristas da DG VI de-
mos uns abraços e uns apertos de mão e fomos dormir. Já era tarde, mas tínhamos alcançado 
todos os nossos objetivos negociais.
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OS TEMPOS  
DA INTEGRAÇÃO EUROPEIA:  

A AGRICULTURA  
PORTUGUESA NA PAC  

(1986-2018)

«Il y a eu comme ça des périodes dans la construction européenne 
où, à cause d’une mésentente grave (…) les pays se replient sur 
eux-mêmes,	et	les	réflexes	nationalistes	reviennent	(...).	L´histoire	
de	la	construction	européenne	n’a	jamais	été	un	long	fleuve	tran-
quille (…). ‘Le pardon et la promesse’, disait Hannah Arendt. 
Cela montre bien la noblesse de ces gens qui, il y a cinquante ans, 
ont imaginé un avenir de paix pour l’Europe ».

Jacques Delors (retirado da entrevista dada ao jornal  
Le Monde, 26 de março de 2007)
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sta 4.ª Parte tem apenas dois capítulos muito sintéticos (cap. XXI e XXII).  
O capítulo XXI contém uma recordatória sobre a incidência, mais recente, 
dos regimes políticos que condicionaram a nossa Agricultura, o período antes 
e depois da Adesão à CEE. Na realidade, as três décadas de 1960 a 1990 (Re-

gime	Corporativo;	Regime	Revolucionário;	Regime	Democrático).

Mas	é	apenas	uma	simples	recordatória.	A	sua	razão	é	simples:	no	seu	reflexo	negativo	debili-
taram a nossa Agricultura (os Agricultores). No seu lado positivo foram a razão dos dez anos 
do	Período	de	Transição	nos	ser	mais	favorável;	quer	em	tempo,	quer	nas	ajudas	financeiras	
que obtivemos da Comunidade Europeia. E ainda no que respeitou aos Quadros Comunitários 
de	Apoio	–	o	QCA1;	e	o	QGA2.	Portanto	até	1999.

A razão de tudo isto (que parece complexo) é simples: – Este “entrosamento” entre o negociado 
e	o	executado	deveria	ter	sido	feito.	Eu	tentei-o	no	resumo	que	fiz.149  

A partir de 2000 o que aconteceu com a PAC e se repercutiu em Portugal é já matéria atual,  
e conhecida.    

A síntese que procurei fazer agora desse período decorrido entre 1980 e 1999 está baseada nos 
capítulos XIX e XX da 3.ª Parte. Neles acentuei o essencial dos nossos argumentos no decor-
rer	das	Negociações	e	que	conduziram	ao	conteúdo	(em	tempo	e	em	meios	financeiros)	do	Pe-
ríodo de Transição (1986-1995).

Ora, para evitar repetições, nesta 4.ª Parte (principalmente no cap. XXI) o texto parte do que 
já foi descrito nos Cap. XIX e XX da 3.ª Parte.

Quanto ao cap. XXII é óbvio que ele já não faz parte desta Memória.  

Foi escrito na presunção de que as Memórias (pelo menos no que respeita à Agricultura) são 
úteis principalmente se nos ajudarem a preparar o futuro. 

Ora,	quanto	à	Política	Agrícola	Comum,	em	minha	opinião,	o	seu	atual	“figurino”	já	está	es-
gotado	no	que	respeita	aos	desafios	que	temos	pela	frente.	E	eles	são	vários.	Eu	aponto	alguns.	

E
INTRODUÇÃO

149. Embora os dados (principalmente quanto ao PEDAP) e seus Relatórios de execução tenham sido escassos.  
Ver -  A Agricultura portuguesa na PAC. Duas décadas de Integração – 1986-2006. J A.S. Varela Ed. Almedina(Coimbra) 2007.
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O	que	impõe	capacitar	esta	PAC	que	temos	para	poder	enfrentar	os	desafios	que	até	já	nos	são	
visíveis e bem sentidos no presente. E também que impõe fazê-lo já no período do orçamento e 
programação para 2021 a 2027.

1. UM ESTUDO INICIAL

Este “Regime de transição” foi resumido numa apresentação feita em 1982 na Universidade do 
Estado do Arizona (EUA) do modo seguinte: 

– «A Agricultura em Portugal tem passado, recentemente, por sucessivas fases, ou melhor, re-
gimes políticos:

Namely:

– Um regime, dito Corporativo. Este começou tempos após uma Revolução – ocorrida em 
1928 – e continuou até 1973. 

Este terminou em 1974 e com outra revolução – em abril de 1974. E recentemente no que res-
peita à Agricultura tivemos uma reforma agrária inspirada no coletivismo soviético – Kolko-
ses, Sovkoses… 

Deste Regime Revolucionário em 1977 passámos para um regime dito democrático (constitu-
cional) mas com grande instabilidade política – três governos provisórios (de 1974 a1976) e qua-
tro	governos	constitucionais,	desde	finais	de	1976	até	o	verão	de	1982.

Só que, por cima de tudo isto, pedimos, em 1977, a entrada do nosso País no “Mercado  
Comum” – a CEE – isto é às Democracias Parlamentares da Europa Ocidental.

Tudo somado, apenas no período entre 1973 e 1982 passaram dez anos.

Em	resumo:	–	Nestes	dez	anos	tivemos	várias	políticas:	o	Corporativismo;	o	Revolucionário	e	
o “quase Democrático”.

Mas não é tudo!

Em 1982 estamos já em plena negociação com a CEE um conjunto de democracias represen-
tativas parlamentares.

CAPÍTULO XXI
A AGRICULTURA PORTUGUESA  

EM REGIME DE TRANSIÇÃO
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Começámos a Negociação precisamente em 19 de novembro de 1979.

A partir desta nossa “peregrinação” já se pode fazer uma ideia do estado da nossa Agricultura 
e dos nossos agricultores.»

Ora foi assim que “nasceu” o regime de transição.

E, por estranho que pareça, tudo começou bem! 

Eles, os Professores norte-americanos tinham estudado Agriculturas em regimes de transição 
em alguns países da América Central e da América do Sul. A transição tinha sido de regimes 
totalitários (principalmente com governos de militares) para umas  soi disant democracias. 

Refiro	a	seguir	como	o	nosso	problema	foi	debatido	(em	Portugal);	como	foi	estudado	(idem);	e	
como foi utilizado nas Negociações com a CEE.

2. UMA AGRICULTURA EM “REGIME DE TRANSIÇÃO” – A NOSSA

É óbvio que neste texto não tem interesse entrar nos trabalhos produzidos pelos Professores in-
dicados e suas equipas.150 

Acresce que, em 2018 e passadas quase quatro décadas, não tem qualquer interesse reproduzir 
aqui, uns resumos dos vários papers então publicados. Bastará dizer que neles participaram 
também técnicos do Gabinete de Planeamento Integração Europeia do Ministério da Agricul-
tura.

O trabalho feito decorreu em duas “frentes”: Em Portugal decorreu um longo debate com a 
equipa norte-americana. Foi principalmente com os Professores Scott Pearson e J. Hilman.  
O estudo foi depois publicado.151

Deste debate nasceram os argumentos que, como referi atrás, foram muito úteis nas reuniões 
com os juristas e os técnicos da DGVI. É óbvio que o “suporte académico” deu força às nossas 
tomadas de posição a partir de 1983.

O referido “suporte académico” não foi apenas isso. Funcionou também o nosso conhecimento 
quer prático, quer “académico” que tínhamos.

Apenas	para	exemplificar,	um	dos	temas	do	livro	foi	a	definição	de:

– Policies for change.

Neste domínio as experiências quer do Professor T. Josling (UK), quer do Professor Tanger-
mann (da Universidade de Gottingen), foram muito importantes. Quer no caso deste (Alema-
nha);	quer	no	caso	mais	recente	da	adesão	do	Reino	Unido	à	CEE,	em	1973.

150. Da Stanford University (Califórnia)  e da Arizona University (Estado do Arizona).
151. “Portuguese Agriculture in Transition” – Edição da Cornell University (Londres).
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A 2.ª fase deste “partenariado” foi mais analítica. À nossa experiência prática, juntou-se a com-
petência do Professor Francisco Avillez do ISA.

O livro neste domínio teve uma abordagem metódica. São disso prova os capítulos:

– “Constraints Models and Policies: – Comparative advantages in Portuguese Agriculture.”

Apenas neste ponto um esclarecimento é importante:

– Foram considerados três modelos de sistemas de produção nossos:

– A triticultura no sequeiro alentejano

–	A	policultura	 (hortofrutícolas;	milho;	vinho;	 leite;	nas	regiões	de	Entre	Douro	e	Minho;	e	
Beira Litoral.

– Produção de leite e queijo, em prados naturais na região dos Açores. 

3. O NOSSO PERÍODO DE TRANSIÇÃO NA PAC  
E O SEU CONTEÚDO (1986-1995)

Como	já	acentuei,	este	P.T.	teve	a	finalidade	de	nos	dar	tempo,	após	o	fecho	das	Negociações,	
para podermos aplicar o “acquis” da PAC.

Importa	 salientar	que	nós,	no	final	dele	 (1995),	 teríamos	de	estar	preparados	para	aplicar	o	
“Acquis” da PAC. 

Por	isso,	só	dispúnhamos	desses	dez	anos	para	beneficiar	de	”derrogações”.	Isto	é,	de	não	estar-
mos obrigados a cumprir vários regulamentos do referido “Acquis”.

Insisto	neste	esclarecimento	porque	na	aplicação	(execução)	do	PEDAP	e	sua	dotação	finan-
ceira (os 700 milhões de Ecus) nem sempre se respeitou esta realidade152.

Por outro lado, os Relatórios da execução do PEDAP (análises) não eram explícitos no que res-
peitava à execução material153.  

Foram,	em	muitos	casos,	apenas	explícitos	nos	gastos.	Assim,	a	execução	financeira	ficou	esgo-
tada	ao	fim	de	oito	anos	(1993).

Outro	problema	derivou	do	PEDAP	ter	ficado	abrangido	pelo	QCA1	(1989-1992).	É	óbvio	que	
esta sobreposição nos facilitou, pouco depois, a destrinçar entre a execução do PEDAP e a do 
QCA1. O PEDAP foi objeto do regulamento ao “Acquis” da PAC. Foi o Regulamento (CE)  
n.º 3828/85154. 

Quanto ao restante da política socioestrutural, aquilo que conseguimos na Negociação, foi  

152. Desconheço as razões.  Claro, não houve desvio de dinheiros a favor de pessoas. O que aconteceu com o PEDAP foi a falta de enquadramento dos proje-
tos, relativamente aos dois grandes objetivos, que já referi na 3.ª Parte.
153. Os dados que recolhi foram principalmente obtidos nos meus contactos com o Grupo de Técnicos com que na altura trabalhei.
154. Naquele tempo, já dispensado de cargos diretivos, impressionou-me o grande desconhecimento deste Regulamento 3828/85.
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termos (no decurso do P. T.) o benefício das maiores taxas de comparticipação da Comissão 
Europeia. 

Elas foram os seguintes:

 –  Regulamento (CE) n.º 355/77 relativo à comercialização e transformação de produtos 
agrícolas.

 – Regulamento (CE) n.º 797/85 relativo aos investimentos nas explorações agrícolas.

 –  Regulamento (CE) n.º 2269/86 relativo ao Melhoramento das Estrutura vitivinícolas 
rm Portugal (Eixo 4 do QCA1).

Nos	pontos	seguintes,	figura	uma	síntese	da	respetiva	execução;	mas	em	termos	gerais.	A	exe-
cução	do	PEDAP	figura	no	Eixo	4	do	QQCA1.

3.1. Esclarecimento sobre o PEDAP e os Quadros Comunitários de Apoio (QCAs)

Os QCAs procuraram minimizar os efeitos divergentes derivados da constituição do Mercado 
Único.

Com a constituição deste, em 1987, o até então Mercado Comum, foi mais além no domínio da 
União Aduaneira.

Naquele tempo a Comissão reconheceu que era necessário reforçar a coesão económica e so-
cial. E isto porque numa Comunidade constituída por grandes países e pequenos países, a livre 
concorrência tinha um efeito divergente. Isto é, uns cresciam mais do que outros. E o distan-
ciamento	(entre	países;	e	também	entre	regiões)	como	é	compreensível,	colocava	em	perigo	os	
fundamentos da Comunidade.

Para enfrentar quanto possível, esta situação os Fundos estruturais (FEOGA-O, FEDER, FSE) 
foram duplicados. 

Ora esta decisão foi de tal modo importante que nestes nossos tempos o investimento na Agricul-
tura (a nossa) ainda resulta em grande parte dessa, então, duplicação dos Fundos Estruturais.

Acontece, porém, que o QCA1, e quanto à sua execução, decorreu entre 1989 e 1993.

Para nós (Portugal) este QCA1 acumulou-se com o nosso Período de Transição (1986-1995). 

Em consequência criou-nos, na sua execução, o inevitável: – Uma difícil destrinça com a exe-
cução do PEDAP, e as execuções, quer deste, quer dos restantes Regulamentos da política so-
cioestrutural.157 Por outras palavras: – uma confusão nos nossos programas e seus projetos.

157. Mais adiante explicitados.
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É esta uma das duas razões para não haver necessidade de apresentar muitos números sobre a 
execução do PEDAP e dos Regulamentos principais da política socioestrutural.

A outra razão é que não tem interesse, passados que são trinta e tal anos sobre essa época.

Por esta razão, apenas farei uns pequenos e poucos comentários sobre a execução, quer do  
PEDAP, quer da restante Regulamentação socio-estrutural. 

4. UMA SÍNTESE DOS PROGRAMAS EXECUTADOS DE 1986 A 1999.

Tem	pouco	interesse	a	execução	financeira,	dado	que	entre	os	extremos	(1986	e	1999)	decorreram	
13 anos. E como estamos em 2018, seria registar apenas o dinheiro gasto no decorrer de 32 anos.

É a informação sobre os dados da execução material que terá algum interesse em “ressuscitar” 
desse passado.

Ora, tem apenas interesse “histórico”, a escassa informação que, ao longo dessas três décadas, 
é tanto mais escassa quanto mais recuada no tempo.

Os dados da execução material desses diversos programas foram recolhidos em trabalhos pu-
blicados na altura.158

É um resumo extraído deles que apresento neste ponto.

 

4.1. O PEDAP – Regulamento (CE) n.º 3828/85

A sua execução não acautelou os dois objetivos que na 3.ª Parte já referi.

Dispersou-se por 24 Programas. Nestes uns tiveram objetivos conformes com o regulamento 
3828/85.

Os	melhores	 foram	os	regadios.	No	total	 foram	beneficiados	118	825	ha.	Mas	o	Programa	de	
Ação Florestal (PAF) desviou-se claramente dos objetivos da PAC e nossos. A C.E. não tinha, e 
não	tem	atualmente,	qualquer	política	florestal.	Do	“Acquis”	da	PAC	apenas	constavam	um	re-
duzido	número	de	Regulamentos	ou	Diretivas	com	medidas	destinadas	a	floresta	de	proteção.	

4.2. Os principais (e restantes) Regulamentos socioestruturais

 –  Regulamentos (CE) n.º 797/85 e 1238/91 – investimento nas explorações agrícolas, usando 
melhorias de produtividade e de valorização fundiária.  No geral foram bem-sucedidos.                 

158. Ver: – O QCA1 (e o PEDAP) para a Agricultura portuguesa (1986-1993) – J. A. S. Varela. Instituto de Desenvolvimento da Agricultura da Região Norte 
(IDARN). Porto. 
– A Agricultura Portuguesa na PAC – balanço de duas décadas de Integração – J. A. S. Varela.Ed. Almedina (Coimbra) 2007.
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159. Não tinham o mínimo de grau alcoólico. Mas durante a negociação conseguimos incluir o vinho verde no Regulamento base do vinho.

 –  Regulamento (CE) n.º 355/8.  Comercialização e transformação dos produtos agrícolas

 –  No conjunto foram bem aplicados. Foram, no total, 587 projetos. Por produtos foram: 
  • Vinho  ...............................................................................................26,6% 
  • Carnes (matadouros municipais) ....................................................................... 23,9% 
  • Leite e laticínios  ............................................................................................... 20,1% 
  • Diversos (principalmente hortícolas) ................................................................. 18,1%

 – Melhoramento das estruturas vitivinícolas de Portugal.

Foi	principalmente	o	caso	do	Regulamentos	(CE)	n.º	239/86	relativo	ao	abandono	definitivo	da	
cultura da vinha. 

Esteve a cargo do IVV – Instituto da Vinha e do Vinho. Foi, de todos, os regulamentos socioes-
truturais o mais bem-sucedido. Estiveram na base da atual qualidade dos vinhos portugueses. 

Também ajudou, e muito, a região dos Vinhos Verdes. Os quais não eram considerados vinho 
no Regulamento base da OCM dos vinhos.159 

No total, as áreas abrangidas foram: 
 – Arranque vinha velha   ..................................................................................61 182 ha 
 – Plantação de castas de qualidade ...................................................................75 180 ha

4.3. Resumo dos resultados da aplicação dos QCAs na Agricultura portuguesa

a) QCA1 (1989-1993)

 Tipos de Investimentos: 
 - Máquinas e equipamentos  ................................................................................... 49,0% 
 - Contruções  ........................................................................................22,0% 
 - Plantações  ........................................................................................ 13,0% 
 - Melhoramentos fundiários .....................................................................................9,0% 
 - Produções animais (bovinos de carne e/ou leite) .................................................... 7,5% 
 - Ovinos e caprinos  .......................................................................................... 0,5% 
 - Diversos  ..........................................................................................3,9%

 

b) QCA2 (1994-1999)

 Tipos de Investimentos: 
 - Máquinas e equipamentos ....................................................................................50,3% 
 - Construções  .......................................................................................... 7,9%
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 - Melhoramentos fundiários ..................................................................................... 7,6% 
 - Produções animais  ..........................................................................................6,6% 
 - Diversos  .......................................................................................... 1,5% 

c) QCA3 (2000-2006)

No que se refere a este QCA, a informação ao tempo disponível ia até outubro de 2006.

O então “Programa Operacional para a Agricultura e Desenvolvimento Rural” passou a ser 
explicitado nos “Eixos”.

E	ainda,	os	recursos	financeiros	passaram	a	incluir	os	provenientes	quer	do	FEOGA-G,	quer	
do FEOGA-O. O conjunto foi designado por FEADR.

Por	fluxos	financeiros,	a	distribuição	foi	a	seguinte:

Eixo	1	–	Aumento	da	produtividade	dos	sectores	agrícola	e	florestal	–	51,4%

Eixo 2 – Melhoria do Ambiente e da paisagem rural – 46,0% 

Eixo	3	–	Qualidade	de	vida	nas	zonas	rurais	e	diversificação	da	economia	rural	–	2,65%.

Eixo 4 – Programa comunitário LEADER – 0,0%.
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1. PORQUE DEVEMOS REPENSAR O ATUAL MODELO DA PAC,  
PARA O PERÍODO DE 2021 A 2027

I

Qualquer política agrícola é ajustada à medida que as circunstâncias existentes aquando da 
sua criação se vão alterando. Tudo isto é compreensível.

A PAC, como relatei no Capítulo XVII (3.ª Parte) também evoluiu desde que, em 1958, foi 
criada. Daqui as reformas da PAC. As quais nunca foram do agrado de todos. 

Assim a PAC, a cada passo das suas reformas, agradou a uns e desagradou a outros. 

Nada de extraordinário, portanto. Ora, a questão que atualmente se levanta é se as circunstân-
cias	do	atual	modelo	justificam,	ou	não,	mais	uma	reforma	da	PAC.

Por sua vez, o facto deste período orçamental da Comissão Europeia estar perto do seu termo 
(em 2020) torna mais premente as decisões para o próximo Orçamento de 2021 a 2027.

Para as avaliações que irei fazer importa ter presente as principais reformas que marcaram a 
evolução da PAC.

É o caso da Reforma em 1992 e da seguinte em 2003. E por último a de 2013. A qual ainda 
está em vigor.

II

É frequente utilizarmos o termo “Convencional” para algumas formas de agricultura que se 
baseiam	(e	são	justificadas)	pelo	uso	intensivo	de	certos	fatores	(inputs) considerados perigosos, 
no geral para a nossa saúde e também para a conservação dos principais recursos naturais (so-
los;	águas;	biodiversidade…).				

CAPÍTULO XXII
A PAC FACE AOS DESAFIOS ATUAIS  

(CLIMA;	ALIMENTAÇÃO;	POLUIÇÕES;	CONSERVAÇÃO	
DOS RECURSOS NATURAIS)
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No que respeita a este texto serão tidos como convencionais alguns sistemas de produção inten-
sivos de cereais de outono/inverno. E neste principalmente o trigo.

No domínio da produção animal, será o caso das animaliculturas em regime fechado (nada, ou 
muito pouco de ar livre…).

Todos estes modos de produção intensivos são defendidos pela sua competitividade (quer no 
mercado interno, quer nos mercados externos) mantida, assegurada, pelos baixos preços, a ní-
vel do produtor/agricultor.

Estas “convenções” (convicções…) não têm fundamento económico sério: entre outras razões, 
não	entram	em	conta	com	a	degradação	do	capital	fixo	 (solos,	águas,	etc.).	Não	entram	em	
conta com a instabilidade dos preços em mercados externos desregulados. E, por conseguinte, 
neles a livre concorrência não tem regras.

E, para aqui, interessa saber se o atual modelo da PAC incentiva (ou não) esta Agricultura con-
vencional.	É	o	que	analisarei	mais	adiante.	E	como	interessa	apenas	exemplificar,	escolhi	o	sis-
tema de produção intensivo do trigo, que visa a competitividade no mercado externo.

III

Não são propriamente os “Quatro Cavaleiros do Apocalipse” que viriam anunciar o “Fim dos 
tempos”.	Mas	sim,	os	atuais	flagelos	destes	nossos	tempos.	Podemos	agrupá-los	em	quatro	gru-
pos:

Os gases (CO2 e metano principalmente) que, na atmosfera provocam o “efeito de estufa” 
(GEE). E, com este efeito, estão na base do aquecimento e das mudanças (por vezes, mutações) 
climáticas.

Os pesticidas de síntese (em laboratórios químicos) muito potentes, como é o caso do glifosato160  
que pode provocar o cancro.

As poluições que estão na base dos nossos alimentos. E os que, em grande maioria, deixam re-
síduos perigosos nos alimentos. Com grandes riscos para a nossa saúde.

Os sistemas de produção que provocam a degradação dos recursos naturais. Principalmente: a 
degradação	e	erosão	dos	solos;	a	inquinação	das	águas;	e	a	redução	(por	vezes	drástica)	da	bio-
diversidade.

Ora o modelo essencialmente intensivo e competitivo da atual PAC está na base das OCMs161 

dos	cereais;	dos	bovinos	para	carne;	do	leite	(de	vaca)	e	do	açúcar	(da	beterraba	açucareira).

160. Tem a marca comercial de “Round up”. 
161. Organizações comuns de Mercado. Estas OCM foram criadas ni início da PAC (1958). E mantiveram-se até à reforma de 2003. A simplificação dos proces-
sos, que em 2003 foram introduzidos, deram origem a uma única OCM.
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No total são quatro. Não é questão de querer associá-las aos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, 
como	referi,	não	abrange	todos	os	agricultores.	Para	aqui	exemplifico	com	o	sistema	de	produ-
ção intensivo e competitivo do trigo.

IV

Em face do referido nos pontos anteriores, nós não devemos resvalar para acusações (sobre pes-
soas, governantes, organizações e suas diversas formas associativas).

Está em questão, apenas, travar a deriva do modelo da atual PAC e o seu aproveitamento por 
sistemas	de	produção	com	reflexos	negativos	nos	alimentos	e	nos	recursos	naturais.

2. A EVOLUÇÃO DA PAC – AS AJUDAS FINANCEIRAS

Para tirar conclusões deste Capítulo XXII, tem interesse ter presente os principais determinan-
tes da PAC e das suas principais Reformas.

2.1. A segurança alimentar

No	fim	da	2.ª	Guerra	Mundial	(1939-1945)	era	necessário	travar	a	carência	de	alimentos	bási-
cos na Europa do Ocidente. Sem isto, os seis países da Comunidade Europeia corriam o risco 
de caírem no domínio da URSS162.

Para	tudo	isto	foi	necessária	uma	ajuda	financeira	aos	agricultores.	E	nivelar	o	seu	montante	
de modo a garantir um rendimento nivelado pela média do rendimento dos outros setores da 
atividade económica. 

Na prática, isto foi garantido por um preço de intervenção, abaixo do qual a compra das pro-
duções estava assegurada ao agricultor.

Assim a PAC foi (e continua até agora) a única política comum da U.E. Os seus três princípios 
e os objetivos estão no próprio Tratado de Roma (1957).

Em	1962,	e	já	com	todas	as	Organizações	Comuns	de	Mercado	(OCM)	a	funcionarem	e	defi-
nidas na Conferência de Stressa (Itália – 1958), os subsídios favoreceram quatro OCM: A dos 
cereais;	bovinos	para	carne;	idem	para	leite;	e	a	do	açúcar.

A razão é compreensível: Além de serem as mais essenciais da alimentação, elas correspon-
diam à vocação natural (clima e solos) da agricultura dos 6 E.M. fundadores.163

163. Daqui que os Fundos Agrícolas (FEOGA) financiassem os Preços e Mercados em 95%; e apenas 5% eram destinados ao investimento (política socioestru-
tural) – FEOGA-Orientação
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2.2. Da “Garantia” aos excedentes de produção (1962-1980) 

A PAC foi bem-sucedida, teve êxito. Garantiu a base da alimentação, naquelas quatro OCM. 
Mas também foi vítima do seu sucesso. Mais exatamente, as quatro OCM mais ajudadas ultra-
passaram as necessidades dos consumidores em cereais, carne de bovino, leite de vaca e açúcar. 

Não obstante os subsídios aos agricultores das referidas quatro produções, continuaram a ser 
pagos…

Além de que, os mesmos acumularam os subsídios à produção com um subsídio à exportação.

Em consequência:

–	O	distanciamento	entre	os	agricultores	que	produziam	cereais;	carne	de	bovino;	leite	e	açú-
car, e os restantes, aumentou. E, com o subsídio à exportação: 

– A CEE foi acusada na O.M. do C. de fazer dumping. 

2.3 Dos preços garantidos (às produções) às Ajudas ao rendimento  
dos agricultores (1980-1992)

Neste intervalo de tempo, a PAC foi objeto de alguns ajustamentos. Mas o mais importante, é 
que não foi apenas um jogo de palavras a nível da O.M.C.

Os “preços garantidos” tinham sido dirigidos às quantidades produzidas. Mas as “Ajudas ao 
rendimento” foram baseadas nas quantidades produzidas no triénio 1999-2001 e objeto de um 
pagamento único a cada agricultor.

Só que, no fundo, foram os agricultores abrangidos pelas referidas quatro OCM os maiores be-
neficiários.	E,	nestes,	foram	principalmente	os	cerealicultores.

2.4 Das Ajudas ao Rendimento às Ajudas Diretas (1992-2018)

No essencial importa dizer aqui a conclusão de todo este percurso da PAC. 

– As Ajudas ao Rendimento passaram a sobrecarregar quer o Orçamento da Comissão Euro-
peia, quer os Orçamentos do E. M.

– E a C.E., face a outras suas obrigações, e também os E.M. tiveram necessidade de estabili-
zar a respetiva despesa pública.

–	Tal	tem	sido	conseguido	com	as	Reformas	1992;	2003;	2013.

Só que os produtores das tais quatro OCM têm mantido os seus privilégios iniciais. E nestas, 
têm sido os grandes produtores de cereais…

2.5 Apenas para se fazer uma ideia sobre os custos da PAC
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Estes em 1992 elevavam-se a 35 biliões de Ecus. Mas, com a Reforma, o Conselho Europeu, 
em maio de 1992, alterou as bases orçamentais da Comissão Europeia.

De tudo resultou que, em 1997, e já com a Reforma de 1992 concluída, os custos do FEOGA-
-Garantia, foram de 36,3 biliões de Ecus.

Portanto, mesmo com as Reformas da PAC, os produtores atrás referidos das quatro OCM 
nunca foram perdendo…164

3. A EVOLUÇÃO DA PAC – AS REFORMAS PRINCIPAIS – 1992; 2003 E 2013

Reforma de 1992 – Embora tenha sido uma reforma tida como radical, não abrangeu todos os 
produtos das OCM (eram cerca de 20).

Com efeito apenas foram abrangidas as principais produções da zona temperada Norte da Eu-
ropa Comunitária. Concretamente:

Os cereais de outono/inverno, a carne de bovino e o leite. Para além destes, foram também in-
cluídos: as oleaginosas arvenses, os ovinos e o tabaco165.

Não	obstante	serem	principalmente	os	grandes	agricultores	os	beneficiados	nos	seus	rendimen-
tos, há que reconhecer que as referidas produções são o resultado das condições agroclimáticas 
das planícies do Norte da Europa, salvo a Escandinávia.

A referida natureza radical desta Reforma é que, nela, os apoios aos preços foram por ela abo-
lidos. E substituídos por ajudas ao rendimento.

Reforma de 2003 – Recordemos que para estabilizar o nível dos gastos públicos (os orçamen-
tos) os preços garantidos foram abandonados e substituídos pelas ajudas ao rendimento calcu-
lados na base das produções “históricas” (média de 1999-2001) e com base no hectare (cereais), 
ou Cabeça Normal de bovinos.

A sua radicalidade centrou-se no desmantelamento da política de preços e mercados da PAC.

Esta foi substituída por um pagamento único por exploração agrícola. Na realidade por agri-
cultor. Ainda mais concretamente por proprietário – dado que o pagãmente único não obri-
gava a produzir.

Em conclusão: Cada produtor passou a receber um montante em dinheiro que abrangia todas 
ajudas ao rendimento atribuídas até ao início de 2003 (o 1.º Pilar). E foram os produtores de ce-
reais166,	de	bovinos/carne,	de	 leite,	e	outras	ajudas	que	beneficiaram.	São	ajudas	designadas	
Ajudas Diretas.

164. A PAC – Reformas – futura Europa Verde – J.A.S. Varela Ed. D. Quixote 1996.  
165. O açúcar não foi incluído, devido às caraterísticas específicas da referida OCM – com as suas quotas A; B e C. 
166. Entra também o arroz.
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A par disto, a Reforma de 2003 introduziu a chamada “eco condicionalidade”. Por outras  
palavras, um débito por possíveis e provados danos ambientais.

E dotou comum reforço (débil) de apoio ao desenvolvimento rural o 2.º Pilar. 

Em resumo, os produtores de cereais e os criadores de bovinos, desde que tivessem muitos hec-
tares ou muitos bovinos, passaram a ter um rendimento isento dos riscos do clima, e outros.

Reforma de 2013 – É a que formatou este período orçamental de 2014 a 2020. No qual estamos.

Uma caraterística desta Reforma da PAC é que ela procurou corrigir alguns erros da de 2003 
– e no que respeita a alguns aspetos radicais desta167. Assim: 

– Procurou reduzir o “intervalo”, por exemplo, entre as ajudas por hectare entre regiões.  Para 
este	efeito	criou	um	“pagamento	redistributivo”	através	de	uma	“superfície	média”.	A	finali-
dade deste “fator” é a de reduzir o intervalo entre as ajudas concedidas ais grandes proprietá-
rios e aos pequenos agricultores.

Também concedeu aos E.M. a possibilidade de reterem, até ao nível de 30%, das Ajudas Dire-
tas para efeitos redistributivos (para o 2.º Pilar).

Também introduziu algumas regras (mas não obrigatórias…) a respeitar pelos produtores / 
agricultores do 1.º Pilar (as Ajudas Diretas).

Assim a Reforma de 2013 condiciona cerca de 1/3  das Ajudas Diretas, no respeito de três cri-
térios, pelos agricultores:

– Conservarem 5% da superfície de cada exploração, em “superfícies de interesse ecológico” – 
Tais como: sebes, zonas húmidas…

– Manterem “prados permanentes”.

– Manterem um mínimo de três culturas diferentes (portanto rotação de culturas).

De todas estas supostas obrigações (mas não obrigatórias…) apenas esta última faz pleno sen-
tido;	porque	pode	ser	aplicada	em	todos	os	casos.	É	a	rotação	de	culturas.

É conveniente acrescentar o seguinte: 

– No fundo, a PAC (mesmo com esta última Reforma de 2013) não mudou substancialmente a 
partir da Reforma de 1992.

E as Reformas de 2003 e de 2013 têm sido “cosméticas”. Isto é, mudam em alguns detalhes.  
No essencial e ao longo do tempo, nada alteraram, de substância.

Mas	temos	de	reconhecer	que	o	desequilíbrio	(entre	beneficiários)	que	ela	tem,	vieram	do	prin-
cípio. E nesse tempo (o do início da PAC) os benefícios foram naturalmente para as OCM que 

167. Note-se que a Reforma de 2003 compensava os produtores, praticamente sem exigências (pelo menos, sem regras, a cumprir).  
168. Os números foram recolhidos da Revista francesa Alternatives Économiques – 23-10-2017.
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encimavam as produções típicas da zona agroclimática principal dos então E.M. fundadores 
da Comunidade Europeia.

Por tudo isto, as soluções para corrigir os desequilíbrios iniciais, não podem ser, por seu lado, 
de caráter radical.

– Os Alargamentos da U.E., desde 1973 até aos de 2004 (dos PECO) também não ultrapassa-
ram esta situação.

Mas será que este modelo se poderá manter?

4. UM BALANÇO DIFICILMENTE JUSTIFICÁVEL

Concretamente, e no que respeita ao atual período orçamental, de 2014 a 2021, os dinheiros da 
PAC resumem-se assim168:

Os 52 biliões de euros dos subsídios europeus (as Ajudas Diretas) que os contribuintes europeus 
dos 28 Estados-membros pagam em cada ano para os seus agricultores169 são (na atual PAC) 
muito desigualmente repartidos por Países e por agricultores.

– 9 biliões de euros foram para a França170. 

E

– 1/5 (ou seja 20%) do total de agricultores da U. E. recebeu 4/5 (ou seja 80%) dos subsídios eu-
ropeus.

– No caso da França, foram respetivamente, 10% e 30%.

Em face dos referidos dinheiros da atual PAC, a U.E. tem:

– 20 milhões de desempregados

E 

– 7,4 milhões de empregos a tempo inteiro foram perdidos na Agricultura, entre 2005 e 2013. 

Por outro lado este modelo da PAC, relativo à cerealicultura, e apenas na sua faceta mais in-
tensiva (mas falsamente competitivas), acentua a desregulação climática. Dois extremos meteo-
rológicos, recentes, são prova disso. Assim:

– Neste ano, e no recente verão, a vaga de calor que provocou na Europa um grande incêndio 
na	floresta	boreal	na	Suécia,	fez	também	mirrar	as	searas	de	trigo	na	Alemanha.	E	a	tal	ponto	

169. Para lá dos totais no montante na Comissão Europeia (C. E.) só disponho de informação no caso da França. Mas esta é o E.M. que mais Ajudas Diretas recebe. 
170. Dados respeitantes ao ano de 2017. 
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que foram os agricultores alemães a pedir um auxílio de dinheiro ao seu governo.

Ora, dois anos antes, tinham sido os franceses171 a pedirem idêntico auxílio (um subsídio)  
porque as suas searas de trigo estavam dizimadas, devido às chuvas intensas durante o inverno 
e a primavera.

É altamente preocupante, a frequência e a simultaneidade destes acidentes meteorológicos vio-
lentos e que, assim, se potenciam uns aos outros.

É	o	que	acentua	um	estudo	da	Instituição	(de	caráter	científico)	–	Nature Climate Change, e apre-
sentado recentemente172. Destaco apenas alguns casos: 

Enquanto	nesta	data	(21	de	novembro	de	2018)	um	incêndio	florestal	no	Norte	da	Califórnia	já	
destruiu uma cidade de 26 000 habitantes, e contou até agora, 74 mortos e 500 desaparecidos, 
continua	sem	controlo,	para	lá	dos	50	000	hectares	de	floresta	já	queimada.

– O Reino-Unido, em 2007, teve grandes chuvas e inundações. E a França, em 2003, esteve sob 
uma grande seca e vaga de calor.

– A Austrália, em novembro de 2018 sofreu a pior seca da sua história.

Esta desregulação climática também destruiu 1/3 da produção de cereais na Rússia, como 
aconteceu na Alemanha pouco tempo depois. 

– Mas interessa salientar que, até agora, um tipo ou outro (secas ou inundações) costumavam 
surgir isolados. Agora, infelizmente, estão a surgir por acumulação, simultaneamente e em paí-
ses ou regiões próximas. E esta faceta á cada vez mais preocupante. 

A lição a salientar nesta U.E. é a seguinte:

– O proclamado modelo (nos cereais e nas animaliculturas) competitivo (mas utilizador de pes-
ticidas e produtor de G.E.E.) não é apenas falso. É concretamente muito perigoso e oneroso.  
E deverá ser travado, em vez de ser auxiliado com as Ajudas Diretas. Este Balanço, negativo, 
não deve ser minimizado.

5. TORNAR A PAC MAIS VERDE? 

• Este desiderato já se transformou num estribilho. Mas este, por sua vez, também precisa de 
ser	objeto	de	alguma	clarificação.

• Em primeiro lugar, a Natureza é, “por natureza” verde. Em consequência o atual modelo da 
PAC não necessita do recurso a “pintores”.

No texto desta 4.º Parte, tenho salientado, e repetido, que está fora de questão, um qualquer  

171. A sua poderosa F.N.E.A…  
172. Em 19 de novembro de 2018 e publicitado na mesma data por Le Monde. 
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labelo acusatório.

O que está em causa são apenas alguns “sistemas de produção”173. Mas, mesmo estes, necessi-
tam	de	algumas	clarificações:

 –  É óbvio que o precioso cereal, que é o trigo não está em causa. Apenas está em causa 
um sistema errado de o produzir. 

 – É este “sistema” que necessita de ser delimitado com rigor. 

É o seguinte:

 –  O sistema de produção que se diz ser muito competitivo pela via do preço (de oferta ou 
de	venda)	baixo,	não	beneficia	os	agricultores	(os	que	produzem)	mas	sim	os	distribui-
dores que são os que vendem aos consumidores.

 – Acabemos, também, com os disfarces habituais, (mas sempre ou quase) silenciados. 

A verdadeira competição nos mercados mundiais é, sim, para ganhar clientes, vendendo a bai-
xos preços. No caso da União Europeia é a concorrência com outros países, também grandes 
produtores de cereais – os norte-americanos, os ucranianos e os russos. Todos eles pretendem 
vender trigo aos países árabes do Golfo. Isto é, Arábia Saudita e aos vários Emiratos Árabes. 
Todos eles produzem petróleo fóssil e têm dinheiro. E, como são muçulmanos, não comem 
carne de porco, e em contrapartida são grandes consumidores de trigo. É este mercado que to-
dos pretendem. Daí a tal competitividade a baixos preços. E o consequente modelo altamente 
competitivo da PAC.

 –  E esta realidade, não tem a ver só com alguns produtores/agricultores europeus. Tem 
principalmente a ver com alguns E.M. mais fortes nesta “nossa” União Europeia.

 –  E é por estas razões que as Ajudas Diretas devem ser objeto de alguma destrinça. An-
tes do mais, esta destrinça servirá principalmente para ajudar aqueles agricultores que 
também produzem cereais e usam um sistema de produção que não recorre maciça-
mente a pesticidas e que produzem alimentos sãos. E estes constituem a grande maio-
ria dos cerealicultores da União Europeia. 

Estes praticam uma agricultura que não é altamente competitiva no mercado mundial e que, 
no plano interno, estão a ser cada vez mais preferidos pelas Cadeias de Distribuição dos pro-
dutos agro-alimentares. Tomo o exemplo da França174. Neste E.M. empresas como a Danone, 
o Carrefour e muitas outras, estão a dar uma nítida preferência nas suas prateleiras a produ-
ções vindas quer da agricultura biológica, quer de outros modos de produção da agricultura 
tradicional.175

173. Por razões de espaço, exemplifico apenas com os cereais de outono/inverno.  
174. Não tenho informação sobre a situação em Portugal e outros E. M. da U. E.  
175. Como fonte de informação cito o jornal francês Le Monde. E é óbvio que não posso concretizar datas porque as referências são muitas e frequentes.
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Esclarecida	esta	situação,	voltemos	à	PAC	e	à	preferência	desde	o	início	por	algumas	OCM;	e	
nestas, pela dos cereais.

 –  Como já referi as quatro OCM iniciais (e nelas principalmente a dos cereais de ou-
tono/inverno) correspondem às condições agroclimáticas das planícies do Norte da 
Europa (desde a  França até à Polónia, Ucrânia e parte da Rússia).

 –  As reformas da PAC desde a de 1992, a de 2003 e a de 2013, não alteraram como é 
compreensível esta sintonia entre as referidas condições agroclimáticas e o “Acquis”. 
Por	outro	lado	ao	longo	do	tempo	e	principalmente	depois	da	crise	financeira	de	2007-
2008 existe a necessidade de conter a Despesa Pública. Quer no orçamento plurianual 
da Comissão Europeia, quer nos orçamentos anuais dos Estados-Membros. E nestes, 
principalmente nos da Zona Euro.  

 –  Aquilo que devemos defender, agora e para o período de 2021 a 2027 é muito concre-
tamente, estender (quanto possível, as A.D. a outras produções. E estas são as típicas 
dos E.M. da chamada região Mediterrânica. Concretamente: a Grécia, o Mezzo-
giorno na Itália, a Espanha e Portugal.

Em todos estes, e no caso dos cereais de outono/inverno, o problema da competitividade nos 
mercados externos não se põe. E muito menos criar situações que apenas conduzem a uma 
baixa dos preços agrícolas a nível dos agricultores.

Mas sim, ajudar a alta qualidade que neles existe no que respeita às condições agroclimáticas 
das suas principais regiões.

 – Focando apenas o nosso caso: Nós (Portugal e os seus Agricultores) produzimos:

 –  Azeite de qualidade. Na última campanha produzimos 120 000 toneladas de azeite, 
dos quais 80% foram de qualidade extra, logo ao nível da produção. 

 –  A mesma qualidade também acontece com os nossos vinhos, com a nossa horticultura 
ao ar livre, com a nossa fruta. Nesta repare-se na qualidade da cereja produzida na 
Cova da Beira. 

Tudo isto necessita, sim, é de apoio ao investimento necessário para continuar a melhorá-los e 
a difundi-los. Ora, em face da estabilização alcançada a nível da despesa pública, a solução só 
poderá	vir	no	que	respeita	à	PAC	pela	transferência	de	meios	financeiros	do	1.º	Pilar	para	o	 
2.º Pilar. O que aliás já está a ser feito. Ora para isto, julgo que não será necessário uma grande 
reforma da PAC.

Recordemos que a Comissão já concedeu aos E.M. a possibilidade de poderem recorrer aos 
próprios orçamentos e até ao nível de 30%. Ora, em face da estabilização da Despesa Pública, 
a via possível estará no 1.º Pilar. E de que modo? Evitando gastos desnecessários a nível do  
1.º Pilar e no que respeita à tal competitividade a nível dos mercados externos. É que os siste-
mas de produção altamente competitivos no mercado mundial não necessitam da ajuda direta 
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vinda dos contribuintes europeus.

Como tentei mostrar ao longo destas linhas, no século passado, o nosso País e os seus agricul-
tores, tiveram de enfrentar uma transição que durou mais tempo do que era suposto para ul-
trapassarmos	dificuldades	várias.	

E aconteceu que, no início deste século, no qual estamos, a Política Agrícola Comum, da Co-
munidade Europeia na qual nos integrámos, até pareceu indiferente aos problemas da nossa 
Agricultura. 

E esta, a Agricultura nossa, não foi muito apreciada nesta terra de antigos navegantes.

 –  Neste quase 1.º quartil, até a PAC parece desorientada perante as mutações que pre-
tendem desnaturar a própria Natureza.

Será tudo assim? E daqui para a frente?

Eu creio que não!

Na História, e até aqui, e nas viagens havidas no século passado, surgiram sempre uns quantos 
que não se resignaram a baixar os braços. Mas como foi? 

A	resposta	corrente,	e	verídica,	é	que	surgiram	grandes	figuras,	grandes	homens,	que	soube-
ram ultrapassar as crises, e venceram. 

É provável que também tenham sido ajudados pela vontade das pessoas comuns que também 
decidiram não baixar os braços e ir para a frente. 

Nestes últimos dias, depois da notícia de que o prémio que a C.E. resolveu (e bem) atribuir, em 
cada ano, ao melhor agricultor europeu, foi ganho por um agricultor português. Um jovem 
empresário que, no Alentejo (tão deserdado no século passado), plantou um pomar de frutos se-
cos	–	uma	centena	de	hectares	de	amendoeiras.	As	quais,	na	próxima	primavera	irão	florir.	
Porque ele não baixou os braços…
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