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equilíbrio da balança comercial de produtos agrícolas deverá ser encarado, no entendimento de Armando sevinate Pinto, 
Consultor do Presidente da república para os Assuntos Agrícolas e o mundo rural, como um objetivo prioritário para o 
País. Compete ao governo a criação de mecanismos sérios de apoio e valorização do setor, aos produtores a elevação 

dos níveis de conhecimento, qualidade e profissionalismo, e aos consumidores a opção pelos produtos nacionais. Sustenta que 
a agricultura corresponde ao setor produtivo que maiores e mais rápidos contributos poderá prestar ao País no seu movimento 
de recuperação económica e financeira.
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dados recentes do iNe demonstram que a pro-
dução nacional de cereais diminuiu considera-
velmente já em 2012, reduzindo a nossa ca-
pacidade de autossuficiência, nomeadamente 
no que se refere à cevada e a um tipo de trigo. 
como comenta esta informação?
Existem muitos tipos de cereais. Desde logo 
cereais de sequeiro, semeados no outono e 
recolhidos no início do verão, e aos quais se 
referia essa informação, e cereais de rega-
dio. Em relação aos cereais de regadio, a 
campanha, que será essencialmente de milho, 
ainda não terminou, mas será seguramente 
boa. Relativamente aos de sequeiro, a ten-
dência, que já se faz sentir há algum tempo, 
é, de facto, de redução, quer em termos de 
sementeira, quer de produção. Ao nível dos 
cereais, Portugal é muito dependente do ex-
terior, mas sempre foi.

a memória dos portugueses não será exata-
mente essa, ainda permanece a imagem do País 
como grande produtor de cereais, sobretudo nal-
gumas zonas consideradas o “celeiro da nação”…
Essa imagem popular ganha força por estar 
associada a um alimento base da cadeia: o 
pão. No entanto, só no tempo da celebrada 
“campanha do trigo” de Salazar é que fomos, 
mais ou menos, autossuficientes, mas foi há 
muitos anos e em circunstâncias muito com-
plicadas e, inclusivamente, muito criticadas, 
levando os cereais a solos inapropriados. 
Portugal não tem bom clima para produzir 
cereais de sequeiro em quantidade e com 
condições de viabilidade e de competitivi-
dade. Não tem, pura e simplesmente. Logo, 
a tendência é de redução e de substituição 
dos cereais de sequeiro por pastagens per-
manentes, porque aumenta a produção de 
carne de bovino. Os cereais de sequeiro são 
muito expostos ao clima, e nós temos um 
clima muito difícil: com concentrações de 
chuva ou com ausência dela. Muitas vezes 
chove na altura da sementeira, não permi-
tindo semear, e depois pode-se instalar uma 
seca excessiva que cria insegurança e receio 
nos agricultores, levando-os também a não 
semear. A irregularidade e a insuficiência cli-
matéricas não permitem sempre o sucesso 
deste tipo de cultura. Mas sempre importá-
mos grandes quantidades de cereais, até já 
importámos mais do que atualmente, redu-
ção que se deve ao crescimento da cultura 
do milho. Mas essa não é a fotografia da agri-
cultura portuguesa, é, sim, a fotografia dos 

cereais, que sempre tiveram uma importân-
cia na agricultura portuguesa muito relativa. 
Aliás, o valor dos cereais na estrutura pro-
dutiva do País nunca foi além dos 5%/6%. 
Produzimos cerca de 25% daquilo que pre-
cisamos para o nosso consumo interno, tal-
vez seja a razão pela qual se diz tanto dis-
parate em relação à nossa dependência ali-
mentar global, que nunca foi superior a cerca 
de 30%. Ou seja, a nossa autossuficiência 
alimentar de base agrícola é superior a 70%.

refere-se ao momento atual?
Ao atual e a todos os momentos. Tem sido 
sempre superior a 70%. O Professor Avillez 
apresentou recentemente, na Gulbenkian, um 
trabalho excecionalmente elaborado, com 
uma metodologia inatacável, em que prova, 
com números recentes do INE, que a nossa 
autossuficiência alimentar de base agrícola 
é, em valor e tendo em conta as importações 
e exportações, de 79,5%. E o agroalimentar, 
no seu conjunto, é ainda superior. Como se 
vê, são valores completamente diferentes 
daqueles que as pessoas imaginam, na me-
dida em que também exportamos muito.

em termos de exportação somos fortes em que 
áreas?
Vinho, frutícolas e hortícolas e, dentro das 
hortícolas, essencialmente em tomate para 
indústria e pasta de tomate. Se associarmos 
a parte florestal, somos fortes exportadores 
de papel e pasta de papel, cortiça e madeira. 
Em termos florestais, em 2011, exportámos 
cerca de 3.500 milhões de euros e importá-
mos 1.800 milhões, o que deu um excedente 
da ordem dos 1.600 milhões.
De qualquer maneira, o nosso défice de pro-
dutos alimentares de base agrícola ronda os 
3 mil milhões de euros, ou seja, exportamos 
cerca de 3 mil milhões e importamos, apro-
ximadamente, 6 mil milhões, o que quer dizer 
que, sendo a nossa produção da ordem dos 
7 mil milhões de euros, se somarmos essa 
nossa produção àquilo que importamos e 
subtrairmos o que exportamos, ou seja, se 

dividirmos a nossa própria produção pelo 
nosso consumo aparente, chegará sempre 
acima de 70%. Se analisarmos em pormenor, 
em relação à parte da agroindústria chegare-
mos aos valores do Professor Francisco Avil-
lez, isto é, subirá para cerca de 79%. O que é 
completamente estranho é que tantas pes-
soas em Portugal, algumas com grandes res-
ponsabilidades, repitam esta questão de que 
dependemos do exterior em cerca de 70%. 
Fazem alguma confusão e semeiam confu-
são. Somos muitíssimo menos dependentes 
do exterior do que aquilo que se diz, mas o 
que somos ainda é muito importante e pode-
ria ser menos. Se conseguíssemos equilibrar 
as importações com as exportações sería-
mos autossuficientes, o que quer dizer que, 
do meu ponto de vista, é um objetivo funda-
mental, e nós conseguiríamos fazer isso.

o que teria de ser feito para equilibrarmos a 
balança comercial nesta área?
Estamos já a fazer coisas fantásticas, até por-
que houve, na agricultura, uma alteração de 
paradigma. Dou dois exemplos que são ab-
solutamente arrasadores: há 20 ou 25 anos, 

quando entrámos para a CEE, 80 mil produ-
tores de leite produziam 1 milhão de tonela-
das. Agora há 7.500 que produzem 2 milhões. 
Isto quer dizer que havia 12,5 toneladas por 
produtor, agora há 266 toneladas. A produ-
ção aumentou, em termos médios, 21 vezes 
por produtor. Outro exemplo ainda mais im-
portante, agora relacionado com a produção 
de tomate, uma cultura muito interessante 
em Portugal desde os anos 60: nessa época, 
com 5 mil agricultores produziam-se 600 mil 
toneladas de tomate fresco, que seria depois 
transformado. Neste momento há 200 agri-
cultores que produzem 1 milhão e 200 mil 
toneladas, o dobro.

Há menos agentes mas mais produção e tec-
nologia…
Muito mais produtividade. Esta alteração de 
paradigma faz com que muitos portugueses 

Portugal não tem bom clima para produzir cereais de sequeiro em 
quantidade e com condições de viabilidade e de competitividade. 

Não tem, pura e simplesmente
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se concentrem no número de produtores que 
desapareceram. Um pequeno agricultor de to-
mate, considerado seareiro, tinha três ou qua-
tro hectares de tomate, agora tem 30, 40 ou 
50 hectares e uma colhedora de tomate. Este 
paradigma, que infelizmente não é transver-
sal à agricultura nacional, demonstra que 
temos hoje uma agricultura muito moderni-
zada, novos lagares, novos equipamentos de 
qualidade, estações fruteiras de grande qua-
lidade e matadouros como nunca tivemos. 
Houve uma grande evolução em Portugal, que 
se fez com o apoio da Política Agrícola Comum 
(PAC), que também tem muito má fama no 
nosso País. A maioria das pessoas, como disse, 
não é rigorosa e prende-se, com enorme fa-
cilidade, à mensagem negativa e especulativa 
e à dica de café. Quando se ouve um político 
a dizer que dependemos 70% do exterior, o 
que é de uma grande infelicidade, o público 
retém a informação e ninguém mais lhe con-
segue tirar isso da cabeça, nem os investiga-
dores e nem os técnicos. O abandono é outro 
setor interessante. Já li em jornais nacionais 
de referência que Portugal tinha abandonado 
3 milhões de hectares agrícolas. O máximo 
que nós temos é 4 milhões, por isso veja…

Portanto, 3/4 dos terrenos portugueses com 
vocação agrícola estariam, de acordo com essa 
informação, abandonados.
Exatamente. 3/4 da nossa Superfície Agrícola 
Utilizável (SAU). E essa superfície corresponde 

aproximadamente, aliás um pouco em ex-
cesso, às nossas condições para produzir 
agricultura. O INE, única instituição autorizada 
a produzir informação exaustiva a partir dos 
recenseamentos, fez o último recenseamento 
em 2009 e concluiu que, abandonados, da 
SAU, existiram apenas 125 mil hectares, que 
correspondem a cerca de 3% da nossa área. 
Mas com isto não estou a dizer que não é 
mau que a terra esteja abandonada, pelo con-
trário, deveremos fazer tudo para que tal não 
suceda. Agora, não posso apoiar plantações 
em terras pedregosas, escarpadas, sem solo, 
com solos excessivamente ácidos, sem ma-
téria orgânica, porque condenam à miséria 
quem lá quiser fazer agricultura. E era aquilo 
que tínhamos há 20 ou 30 anos, em que mui-
tos agricultores viviam miseravelmente, não 
tinham água nem luz em casa, não tinham 
condições para colocar os filhos na escola e 
isso é algo que rejeito totalmente e espero 
que toda a gente rejeite.
Para além disso, há ainda outro tipo de dis-
curso que assenta na ideia de que temos óti-
mas condições naturais, com solos muito bons, 
com um clima fantástico. Ignoram que 80% 

da nossa área agrícola não tem condições fan-
tásticas para a agricultura, nem sequer boas. 
83% são solos ácidos, 70% não têm matéria 
orgânica, uma grande quantidade é topogra-
ficamente muito má, drenagens más e pedras 
são muitas… Chegamos à conclusão que, na 
realidade, se calhar temos muito mais solos 
para florestar do que solos agrícolas, e sem-
pre foi assim. Foi isto que eu aprendi na facul-
dade quando estudei solos: Portugal tinha uma 
área agrícola excessiva relativamente ao que 
tecnicamente seria aconselhável. Mas as pes-
soas não têm esta ideia.
É muito crítico e até prejudicial para os agri-
cultores a difusão de uma imagem triste da 
agricultura, desesperançada, moribunda, em 
abandono, esmagada pela PAC, imagem que, 
não sendo verdade, atinge e influencia os po-
líticos. Não há político que, face a uma ideia 
destas, venha insistir na agricultura, no in-
vestimento na área, pôr orçamentos impor-
tantes e orientar a educação, a investigação 
e a formação para níveis superiores neste 
setor. E há que considerar que a agricultura 
não é uma realidade homogénea. Neste mo-
mento, a campanha do tomate está fantás-
tica, a do arroz vai ser boa, a do milho vai ser 
muito boa, mas, em contrapartida, os cere-
ais de sequeiro estão péssimos, porque não 
se pôde semear e o clima não foi favorável.
Há pouco, quando falámos das exportações 
e das importações, esqueci-me de referir uma 
questão pouco benéfica para Portugal. Nós 
importamos sobretudo produtos de base, que 
estão sujeitos a esta volatilidade, à variação 
frequente dos preços, e exportamos produ-
tos que não são de primeira necessidade, 
como o vinho – nós estamos a exportar 700 
milhões de euros em vinho –, concentrado de 
tomate, etc., o que significa que, quando uma 
crise internacional se instala, ficamos depen-
dentes e prejudicados, sobretudo porque os 
preços são mais instáveis nos produtos que 
importamos e que não são tão desejados em 
contexto de crise internacional como o são os 
produtos que exportamos.

Feito este ponto de ordem, que tipo de agri-
cultura advogaria para Portugal? Que áreas de 
atividade?
Temos uma agricultura muito diversificada 
em Portugal: pequena agricultura dominante 
no norte do País e no litoral e uma agricul-
tura média/grande, com boa dimensão, em 
algumas zonas do interior e do sul do País, 

80% da nossa área agrícola
não tem condições fantásticas para 

a agricultura, nem sequer boas
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com exceção do Algarve, cuja estrutura é 
próxima da do norte. O Professor Orlando 
Ribeiro, um geógrafo de renome, dizia que 
“Portugal tem clima onde não há solo e solo 
onde não há clima”. Temos solo no sul, onde 
o clima é mau, e clima no norte, onde não 
há solo suficiente. E temos uma grande va-
riação em termos das estruturas produtivas, 
desde logo no que se refere aos empresá-
rios, uma vez que mais de metade tem mais 
de 65 anos e apenas 2% dos agricultores têm 
menos de 35 anos. Ora, todos estes fatores, 
somados, não nos permitem abandonar esta 
diversidade.

de acordo com a sua análise, de técnico, esta 
diversidade é desejável e adequada às carac-
terísticas e necessidades do País?
Não podemos pensar na sua alteração fácil. 
Aliás, o abandono, por exemplo, tem sido 
essencialmente na pequena exploração. Por-
que há emigração, as pessoas fogem da 
agricultura, não é rentável, etc. A política tem 
que ter em conta estas diferenças grandes. 
Só que o deve fazer de maneira diferente. 
Enquanto a medida política adequada à ma-
nutenção da pequena agricultura é uma es-
pécie de pagamento para que ela possa exis-
tir, e o que interessa são os custos; para a 
média agricultura o que importa são os pre-
ços, que terão que cobrir os custos; e para 
a grande agricultura da multinacional o que 
interessa é a taxa de câmbio. A maior parte 
da nossa agricultura é viável mas não com-
petitiva. É viável porque a PAC existe e a via-
biliza, mas não é competitiva. Se comprasse 
os fatores de produção ao mercado, como 
compra, e se vendesse aos preços do mer-
cado todos os produtos, como vende, sem 
outros apoios, não era competitiva, e tam-
bém não era competitiva se tivesse que re-
munerar convenientemente todos os fatores 
de produção, incluindo o trabalho. Essa, in-
felizmente, é a grande maioria da agricultura 
portuguesa. Só 7% das explorações agríco-
las portuguesas é que são viáveis e compe-
titivas, o que corresponde a 14% da SAU. De-
pois há 5% que não é realmente viável.

agricultura de sequeiro ou de regadio? Mais 
tecnológica ou mais tradicional?
Diria que de regadio. Hoje em dia, a depen-
dência de atividades de sequeiro é uma ro-
leta russa. Há, no entanto, atividades que se 
podem fazer em regime de sequeiro, como 

a pastagem, o pastoreio dos animais, que 
funciona bem no sequeiro e dá uma quali-
dade de carne excecional. O regadio é uma 
condição necessária mas não é suficiente, 
não será por uma pessoa ter regadio que 
conseguirá ser agricultor eficaz ou organizar 
bem os seus meios.
O regadio em Portugal utiliza 15%/16% da 
SAU, é daí que resulta a importância enorme 
do Alqueva no Alentejo. Desde já, no Alen-
tejo e muito à custa do Alqueva, somos pra-
ticamente autossuficientes no azeite, coisa 
que aqui há 35 anos não éramos.

Mas existem infraestruturas para abastecimento 
de água a esse tipo de culturas em número su-
ficiente? A operacionalidade está assegurada?
São insuficientes e caras. Entre regadio pú-
blico e privado, temos 15%/16% da SAU com 
disponibilidades de água, como referi. Em 
muitos casos a água existe mas não é sufi-
ciente, é uma rega de carência, não muito 
eficaz, mas temos também já infraestrutu-
ras muito modernas, que regam com pres-
são e automatismo. Há uns anos, ir ao Alen-
tejo e ver fruta, hortícolas, pomares, uvas de 
mesa, laranjas, etc., seria impossível. Hoje já 
se vê. Contudo, o ritmo a que este desenvol-
vimento vai acontecendo não é suficiente, e 
podia ser tornado mais eficaz com dois pres-
supostos: o primeiro é o investimento, que 
tem que ser apoiado publicamente. A nossa 
agricultura não gerou excedentes suficientes 
para poder investir por si só. Tem que ser 
apoiada e há limitações orçamentais que não 
permitem eleger a agricultura como priori-
tária, embora o investimento seja essencial, 
ainda por cima com retorno para o Estado. 
Portugal gasta 6% de dinheiro público em 
cada investimento que faz, ou seja, se fizer 
um investimento de 100 – em que é elegível 
100 –, 60% é seu, 40% é público e, desse pú-
blico, apenas 6%, ou seja 15% dos 40%, é do 
Estado, o resto é europeu. E o País, o Estado, 
recebe como retorno entre cinco a dez vezes 
mais do que gastou durante o período de vi-

gência do projeto, pelo que qualquer inves-
timento apoiado mereceria a pena: mais in-
vestimento apoiado, mais investimento con-
tinuado. Não é possível elevar o padrão de 
uma agricultura e sobretudo dar-lhe um nível 
mínimo de competitividade sem investimento. 
As oliveiras novas e o regadio, os pomares 
novos e o regadio, as produções de leite, tudo 
requer investimento permanente.

e que não pode ser só privado porque não temos 
essa capacidade, pelo que terá que ser sempre 
público, diga-se, europeu…
Muitas vezes poderia ser só privado, mas 
nas grandes multinacionais. Mas as empre-
sas médias e pequenas, que constituem o 
nosso tecido produtivo, precisam de apoio 
público ao investimento.
Depois, a segunda condição, para não falar 
de outras, é o conhecimento. Refiro-me à 
produção, transmissão e aquisição de co-
nhecimento. A investigação, que é uma pro-
dutora de conhecimento é, nesta área, com-
pletamente fundamental. O Estado tem vindo 
a perder qualificações neste campo, em quan-
tidade e em qualidade, e as universidades e 
politécnicos não compensaram suficiente-
mente esta perda ao longo dos anos. Por 
outro lado, existe ainda a circunstância de 
integração de muitos agricultores ou técni-
cos de produção de conhecimento em pro-
gramas europeus. Mas também se faz boa 
investigação em Portugal, há até situações 
de excelência, mas estou a falar em termos 
globais. E muitas vezes a investigação não 
é direcionada para as nossas especificida-
des, logo não só perdeu intensidade, como 
adesão à realidade do País. Este é um dos 
fatores de desvantagem comparativa mais 
importantes que apresentamos hoje em dia 
e que não conseguimos ultrapassar. O Mundo 
é concorrencial e se Espanha e França fazem 
mais rápido e melhor que nós, não conse-
guimos competir.

Porventura nunca terá existido tanta formação 
e nunca terá havido possibilidades de profis-
sionalização por parte dos agricultores como, 
diria, na última década…
Sim, é um facto, mas ainda assim os outros 
países profissionalizaram-se mais do que 
nós. Estamos mais expostos à concorrência 
e num mundo mais global. Pode induzir-se 
informação, mas se não for acolhida não re-
sulta. Os agricultores resistem às boas prá-

A maior parte da nossa 
agricultura é viável mas não 
competitiva. É viável porque

a PAC existe e a viabiliza,
mas não é competitiva
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ticas e é difícil fazer transferência de tecno-
logia, tudo isso exige continuidade, determi-
nação e que as políticas não sejam rompi-
das cada vez que muda o Governo.

Que áreas de atividade indicaria como priori-
tárias?
Aquelas que nos permitam exportar e que 
nos permitam substituir importações.

e quais são?
Temos uma vastíssima área em que pode-
mos substituir importações, mas a resposta 
que procura não lha posso dar objetivamente, 
porque um agricultor, uma exploração agrí-
cola, uma região podem estar em condições 
de produzir quivis, ginjas ou beringelas, seja 
o que for, e outra pode não estar. 
Eu não posso produzir cerejas no Alentejo! 
Mas posso produzir cereais de uma quali-
dade especial, para bebés, por exemplo… No 
sequeiro, na grande propriedade, há essen-
cialmente duas soluções: produção de carne 
de qualidade, a bovinicultura ou a suinicul-
tura em casos de porco de montanheira – 
nos nossos grandes montados de azinho e 
também de sobro – e floresta e pastorícia. 
Embora se possa continuar a ter alguns ce-
reais e algumas forragens não naturais, in-
duzidas, semeadas. Noutras que tenham re-
gadio, tem de se ir para outras de valor acres-
centado, e isso consegue-se nas hortícolas, 
nas frutícolas, etc. 
Depois há o leite, na zona do litoral, que tem 
essa tradição. No sul também existem va-
carias de grande dimensão, chegam a ter 
1.500 vacas. Nesta zona, desde que haja re-
gadio, pode fazer-se azeite e vinho, por exem-
plo. Aliás, vinho faz-se em qualquer parte e 
nunca houve tanto e tão bom vinho, azeite e 
leite em Portugal como há agora.
Tem de se continuar a produzir carne inten-
siva, como os frangos e os ovos e a suini-
cultura intensiva. Tem segmentos desses 
muito interessantes, sendo que já somos 
excedentários em frangos e em ovos. Tam-
bém já somos excedentários em produtos 
hortícolas, embora importemos muitos, mas 
exportamos mais. Em arroz, praticamente 
somos equilibrados. Os cereais e as oleagi-
nosas constituem os produtos de que somos 
mais dependentes relativamente ao exterior.
Devo dizer-lhe que, como Agrónomo, nunca 
considerei correta a ideia de estabelecer o 
que deve ser feito em termos gerais. Cada 

exploração tem condições particulares, in-
cluindo o próprio agricultor, a sua formação 
e capacidade para fazer e vender.

agricultura tecnológica ou mais tradicional?
Um pouco das duas. 75% dos agricultores 
portugueses têm menos de cinco hectares. 
Um trator, em muitas zonas, é quase um pro-
duto de luxo! A grande questão é que a diver-
sidade da agricultura portuguesa exige uma 

diversidade de política. Esses instrumentos 
existem. Existem indemnizações compensa-
tórias para as regiões desfavorecidas e para 
a pequena agricultura. Quando tive respon-
sabilidades dupliquei as indemnizações com-
pensatórias aos pequenos agricultores, por-
que a melhor forma de os motivar é ter uma 
política horizontal, com compensações har-
monizadas. A política tende para aí, neste mo-
mento as propostas da Comissão vão nesse 
sentido.

Falávamos na falta de competitividade. Porque 
é que os nossos produtos são mais caros que 
os estrangeiros?
Isso nem sempre é verdade. Para eu expor-
tar tenho sempre que ter custos competiti-

vos. E muitas vezes perde-se dinheiro. Essa 
é uma das questões engraçadas da globali-
zação, relativamente à qual tenho muitas 
questões. Muitas vezes a exportação é uma 
parte excedentária que é exportada abaixo 
do custo, mas que tem que ser exportada. 
É um excedente. Em vez de zero vai ganhar-
-se alguma coisa e há “n” fatores que distor-
cem as relações, nomeadamente as ques-
tões cambiais.

Se você for americana e eu for europeu e o 
dólar for igual ao euro, somos iguais. Na 
mesma coisa ganhamos o mesmo. Se de 
repente o dólar se desvalorizar em relação 
ao euro, como aconteceu recentemente, 
nessa altura você passou a ser mais com-
petitiva que eu e isso não tem a ver com um 
conjunto de fatores que ultrapassam a pró-
pria atividade e que muitas vezes as pessoas 
desconhecem. Não são só os fatores de pro-
dução que contam.

Mas os nossos fatores de produção são menos 
competitivos…
Quase sempre sim. Os custos com combus-
tíveis não se comparam com os americanos, 
por exemplo. E também a eficácia do trabalho 
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e estruturas produtivas. Lidei muito com um 
ministro alemão, há muitos anos, que dizia 
aos holandeses: “como é que vocês querem 
discutir comigo em relação às vacas, se no 
vosso país elas têm números nas orelhas e 
no meu ainda têm nomes?”. Isto era na Ale-
manha, agora pense em Trás-os-Montes, em 
que não são vacas, são cabras e ovelhas que 
têm nome e estão a concorrer com 50 mil 
ovelhas da Nova Zelândia ou da Austrália! 
Não é possível. O porquê está nisto! Na es-
trutura produtiva, na dimensão. Num primeiro 
momento é a Europa “contra” muitas partes 
do Mundo, com exigências de natureza so-
cial diferentes, de qualidade, e, por outro lado, 
está a concorrer com países onde nada disso 
acontece.

estamos atualmente em contexto de negocia-
ção da Pac. o que espera deste Programa?
Não muito. Espero ligeiras melhorias da equi-
dade no apoio aos rendimentos dos vários 
países. Espero uma enorme confusão, uma 
enorme tensão política que se desenvolverá 
em Portugal na harmonização interna. A pro-
posta portuguesa é de pôr em linha a har-
monização externa com a harmonização in-
terna. Quem ganha 10 tostões não se inco-
moda nada e não diz que ganhou. Mas para 
quem perde, 10 tostões é uma catástrofe. 
Esta harmonização interna é, politicamente, 
muito sensível. Depois há uma outra ques-
tão que é muito importante: praticamente 
toda a gente em Portugal – os técnicos e os 
pensadores agrícolas – apoiou o desliga-
mento – as ajudas ao rendimento serem 
dadas não em função da produção e da pro-
dutividade de cada setor, mas sim, até agora, 
em função do histórico –. Eu fui sempre con-
tra o desligamento, até muito isoladamente.

Porquê?
Considerava que quando se desligasse, a 
tendência dos produtores seria para não pro-
duzir. Como o custo de produção é superior 
ao preço de mercado em geral, se se disser 
que se dá e não se precisa de produzir, a pes-
soa recebe aquilo e ganha mais dinheiro do 
que se produzir. Vejo agora que toda a gente 
que apoiava o desligamento já está a mudar 
de opinião. É complicado, até do ponto de 
vista político e partidário. Agora há muita 
gente a querer manter aquilo que tem ligado, 
que é pouco, até porque a proposta da Co-
missão só permite uma certa percentagem 

de manutenção do ligamento. Há umas va-
riáveis dentro da reforma que são muito 
complicadas.

concorda com a harmonização…
Concordo. Em primeiro lugar concordo com a 
harmonização externa, em segundo lugar com 
a harmonização interna, não deixando de dizer 
que politicamente é um assunto hipersensí-
vel. Em Portugal, quem tem menos são aque-
les que têm mais, é dramático! Isto é, as aju-
das por hectare mais baixas são exatamente 
na área da grande propriedade, as mais altas 
são nas áreas intensivas da pequena proprie-
dade. Há uma certa perversidade. Temos a 
agricultura de regadio, temos o interior, o lito-
ral, o pequeno, médio e grande agricultor, etc. 
Esta harmonização total vai ser uma bomba 
atómica. Sabendo nós aquilo que somos co-
letivamente e a forma como funcionamos…

o papel da Ministra vai ser difícil?
Muito, em 2013 vai ser muito difícil efetuar 
estas operações.

Quais serão os pontos fortes do período do 
Programa 2014-2020 em Portugal?
Confesso que, dos pontos críticos, o primeiro 
será ter dinheiro! Hoje em dia a PAC tem dois 
pilares: um orientado para o apoio ao rendi-
mento e para estes subsídios que temos 
vindo a falar, e outro orientado para o apoio 
ao investimento e às estruturas produtivas, 
ao desenvolvimento rural, com múltiplas 
ações, medidas, etc. A questão é saber quanto 
dinheiro iremos ter no primeiro e segundo 
pilares e que flexibilidade existirá para haver 
transferências entre o primeiro e o segundo 
ou vice-versa.
Em segundo lugar, a proposta da Comissão 
não aceita que se continue a investir em re-
gadio, olhando para os países que já têm 
agricultura e produção a mais. Olhando para 
Portugal e para os países do sul, essa é uma 
condição limitante…

Neste setor, que papel está reservado aos en-
genheiros?
O engenheiro, e estou a falar com uma sensi-
bilidade agrícola, é uma “raça” especial no meio 

de todo este contexto. Tem de dominar a tec-
nologia e o rigor do funcionamento tecnoló-
gico, mas também tem que ser economista. 
E, infelizmente, dada a complexidade jurídica 
envolvida nos procedimentos da PAC, também 
tem de ser jurista, ou pelo menos ter essa pre-
tensão. Tem um papel absolutamente funda-
mental para trazer rigor ao processo produ-
tivo, mas também trazer rigor à sociedade.
Os “verdadeiros engenheiros” têm uma res-
ponsabilidade enorme na análise. O engenheiro 
hoje pode fazer a sua profissão e valorizá-la, 
ficando só no domínio da Engenharia, da trans-
ferência de tecnologia. Mas o “agrónomo” nunca 
foi apenas isso.

A Engenharia Agrícola ou Agronómica tem 
muitos domínios: química, mecânica, hidráu-
lica, tem quase tudo. O engenheiro agrónomo 
tem de ter um enorme conhecimento de eco-
nomia, porque tem de ser capaz de fazer pro-
dução, mas produção positiva do ponto de 
vista económico. E tem de acreditar que a sua 
atividade é de uma importância absolutamente 
fundamental para a sociedade.

Portugal deveria regressar aos setores primá-
rio e secundário?
De forma clara e objetiva, porque se for só 
nos discursos não se ganha nada com isso. 
A agricultura é o setor que mais rapidamen- 
te pode dar uma resposta na contribuição. 
Os seis mil milhões de euros de importação 
constituem muito dinheiro! A agricultura ga-
rante um efeito de coesão económica e so-
cial a nível territorial que nenhum outro setor 
oferece. O efeito no emprego é uma almo-
fada social fantástica. Uma aposta verdadeira 
na agricultura teria grande importância na 
balança comercial.  ING
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