A CULTIVAR é uma publicação de cadernos de análise e prospetiva do
Ministério da Agricultura e do Mar com a responsabilidade editorial do GPP.
Pretende contribuir, de forma continuada, para a sistematização de
informação relacionada com áreas nucleares do Ministério suscetíveis de
apoiar a definição de futuras estratégias de desenvolvimento e preparação
de instrumentos de política pública. Um dos objetivos desta iniciativa é
suscitar o debate informado sobre como a Agricultura e o Mar podem
contribuir para o desenvolvimento económico, social e ambiental do país.

A CULTIVAR desenvolve-se a partir de três linhas de conteúdos:
 “Grandes tendências” - estruturada em torno de um tema principal e integra artigos de análise
redigidos por especialistas nessa matéria
 “Observatório” - pretende ser um espaço para disponibilizar e analisar um acervo de informação
e dados estatísticos de reconhecido interesse
 “Assuntos Bilaterais e Multilaterais” - destina-se a apresentar e divulgar documentos de
organizações, nacionais e internacionais
O tema de fundo na secção das “Grandes tendências”, nesta primeira edição, é a “Volatilidade dos
mercados agrícolas”, apresentando-se contributos de quatro autores, que dão um espectro alargado
desta temática, através do cruzamento de sensibilidades provenientes de diferentes áreas de
conhecimento e atividade.
Na sessão de apresentação da CULTIVAR organizada pelo GPP no Salão do Marquês nas instalações do
MAM em Lisboa, a abertura foi efetuada por Eduardo Diniz, Diretor-Geral deste organismo, tendo Ana
Rita Moura e Nuno Veras da equipa editorial do GPP procedido a uma exposição sobre os temas da
Economia Agrícola, Mercados, Comércio Internacional e PARCA. Seguiu-se uma mesa redonda com os
quatro autores convidados – Tassos Haniotis, DG AGRI; Fernando Bianchi de Aguiar, GALP Energia; Jorge
Neves, DG AGROMAIS; Manuel Marcelo Curto, MNE – moderada por Katalin Gonczy, da Representação
da Comissão Europeia em Portugal.
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