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António Correia de Campos
 
Está agora em debate no Parlamento uma 
proposta da Comissão sobre a viabilidade 
da criação de obrigações de estabilidade, 
Tudo com mil cautelas, estamos quase no 
início do processo, fala-se apenas de dis-
cutir a viabilidade destas obrigações, sem 
o nome fatal de eurobonds, disfarçadas 
sob um título inofensivo. O debate central 
vai travar-se na Comissão de Economia 
e Finanças, cabendo a várias outras co-
missões a emissão de uma mera opinião. 
Fui relator dessa opinião na Comissão do 
Mercado Interno.
A primeira observação a fazer é que este 
debate, este pedido da Comissão para 
discutir a viabilidade dos eurobonds, se-
ria impensável há três anos. A Alemanha 
opunha-se liminarmente. Entretanto, o 
desenrolar da crise e a centralidade do 
tema na linguagem e nas propostas da 
esquerda e de parte da direita forçaram 
o debate. A discussão tem andado as-
sociada à luta contra a crise das dívidas 
soberanas, mas do ponto de vista técnico 
há poucas dúvidas de que a execução do 
projeto vai demorar ainda muito tempo, 
não sendo ele, isolado, o motor do cresci-
mento económico. Qualquer sistema para 

a mutualização da dívida deveria ter sido 
criado a par do Euro, nos anos noventa e 
não na sua primeira grande crise. Se ele 
existisse, grande parte da crise teria sido 
prevenida, ainda que não a totalidade.
A segunda observação tem a ver com o 
lento caminho que esta potencial solução 
fez ao longo destes três anos. Se de início 
não havia ideias seguras sobre o método a 
seguir, a diferenciação dos estados-mem-
bros de acordo com a sua situação de cum-
primento das diretivas financeiras e o facto 
de se recear que a estabilidade financeira 
do Euro se desfaça como um baralho de 
cartas, país a país, com os mercados ine-
xoráveis a castigarem a falta de confiança 
que a Zona Euro tem em si própria, acaba-
ram por forçar a imaginação para soluções 
diversas para o mesmo problema. 
A questão central reside no valor da dí-
vida pública, a qual foi em países como a 
Grécia, a Irlanda, o Reino Unido, Portugal 
e Espanha contaminada pela frágil situ-
ação de alguns bancos que viram fugir 
investidores estrangeiros e se revelam 
incapazes de atingir os padrões de segu-
rança que os depositantes e clientes ne-
cessitem. Fragilizados como estão, por 
maior que seja a ajuda estatal, mesmo 
com acesso facilitado ao crédito do Ban-

co Central Europeu, os bancos dos países 
sob intervenção real ou potencial não têm 
condições para apoiar a economia. Escas-
seando o crédito, o investimento fenece e 
a economia entra em depressão. As medi-
das restritivas do consumo, associadas ao 
ajustamento orçamental fazem o resto: 
o desemprego aumenta, novos impostos 
são lançados a renderem cada vez menos, 
cortes de salários e pensões agravam o 
círculo vicioso da depressão. 
As obrigações de estabilidade são tam-
bém vistas como a forma de injetar di-
nheiro para permitir investimento poten-
cialmente multiplicador, tranquilizando 
mercados fugidios até que eles aceitem 
regressar aos países em dificuldades. 
Mas como injetar sangue fresco num 
organismo infectado, que não revela ca-
pacidade intrínseca para se regenerar? 
Pode tratar-se de uma transfusão perdi-
da. Para tal, haverá que excluir os países 
sob intervenção da fila de espera dos eu-
robonds. A menos que se afine o método, 
colocando incentivos ao rigor orçamental 
na separação da dívida que pode ser co-
berta (a azul) daquela que só o poderá ser 
em condições mais difíceis (a vermelho, a 
que ultrapassa 60% do PIB).
O que é essencial entender é que os euro-

bonds nunca serão um almoço grátis. Eles 
estarão sempre condicionados a provas 
dadas de cumprimento das obrigações de 
rigor orçamental. Quando falamos com os 
nossos colegas mais próximos de Merkel, 
percebemos que não é só o moralismo da 
formiga contra a cigarra que os move. Têm 
genuíno receio de, facilitando a vida aos que 
se encontrem em crise, serem arrastados 
para o fundo negro do lago, sem culpa nem 
salvação. Razões que merecem atenção. 
Mas como quebrar o ciclo? Surge então 
a estratégia de desenvolvimento, através 
de mais crescimento e emprego. Deve 
reconhecer-se que também aqui se está 
ainda na infância da arte. A Comissão foi 
buscar fundos estruturais não utilizados, 
exigiu a cada Estado um plano nacional 
de emprego, aumentará o capital do Ban-
co Europeu de Investimentos, equalizará 
condições de acesso que não discriminem 
países em dificuldades e acrescenta-lhes 
os apoios já previstos e agora acelerados 
para redes trans-europeias de energia, 
transportes e telecomunicações, identi-
ficadas como investimento que cria em-
prego rápido. Não parece mal, mas sabe a 
pouco. Estamos muito longe de um Plano 
Marshall. Por isso os mercados continu-
am cépticos.



Ana Gomes
 
A questão impõe-se. Onde está a Europa 
perante as crises do Sahel à Síria, passan-
do pela Somália, Sudões e Palestina, e da 
Líbia à Guiné Bissau passando pelo Mali, 
onde impunemente uns energúmenos co-
piam  os talibãs  afegãos no zelo destruidor 
do património da humanidade?
PESC (Politica Externa e de Segurança Co-
mum)  e PCSD (Politica Comum de Segu-
rança e Defesa) não estão a  funcionar. Não 
é por falta de doutrina estratégica, “har-
dware” diplomático, económico ou militar 
ou de recursos humanos qualificados: é por 
falta de visão, ambição e vontade politica 
da liderança europeia.
A UE está embrulhada na crise interna, de 
cabeça enterrada na areia, centrada sobre 
o seu umbigo. O que os dirigentes europeus 
ainda não perceberam é que, ao alhearem-
-se da resolução de cada uma das crises 
e conflitos na vizinhança, estão de facto 
a contribuir para que se agravem  os pro-
blemas de  subdesenvolvimento,  pobreza,  
corrupção, má governação e insegurança 
humana que cada vez  agudizarão mais 
esses mesmos conflitos. E assim   fazem 
a Europa descurar o seu próprio interesse 
e agravar as ameaças que sobre si mesma 
pesam, projetando uma imagem de des-
concerto e de vulnerabilidade,  tornando 
assim ainda mais difícil a superação da 
crise.
Há falta de visão na liderança da UE para 
entender  que uma política externa e de 
segurança europeia robusta  e coerente 

pode contribuir para  ultrapassar a própria 
crise económica e financeira. E o adjetivo 
“europeia” não significa britânica, france-
sa, espanhola ou portuguesa, nem alinhar 
pelo menor denominador comum 27:  tem 
de servir a UE no seu conjunto e ser ambi-
ciosa, e norteada pelos valores e interes-
ses comuns,  sob coordenação da Alta Re-
presentante/Vice-presidente da Comissão 
Europeia, embora possa  mobilizar apenas 
contribuições dos mais aptos e interessa-
dos Estados Membros.
São  óbvios os dividendos para a segurança 
da Europa que resultam da estabilização 
democrática na sua vizinhança, mas há 
também  proveitos a alcançar em todos os 
campos e no âmbito global,  incluindo opor-
tunidades económicas.  
Basta ver  os exemplos positivos e cheios 
de promessas que resultam das eleições 
livres e  democráticas em Timor-leste e  na 
Líbia, ambas ocorridas  no passado dia 7 de 
julho: para ambas contribuiu decisivamen-
te a UE, em distintos momentos e por di-
versas formas, quando soube unir-se e agir 
com ambição e sentido estratégico.
Se se levar a sério e fizer o que lhe com-
pete enquanto ator global, a Europa será 
também levada a sério pelos seus parcei-
ros internacionais – dos Estados Unidos 
aos   emergentes BRICS – nos domínios 
económico, financeiro, politico e em todos 
os planos  da regulação da globalização, 
que é condição sine qua non para a Huma-
nidade vencer  uma crise que não é só de 
fabrico europeu,  pois decorre da interde-
pendência global não regulada.

Elisa Ferreira
 
Parece que, finalmente, alguma coisa 
começa a mudar na União Europeia. A 
última cimeira, de 28 e 29 de junho, pro-
duziu resultados cujo verdadeiro impacto 
ainda é cedo para avaliar mas teve, pelo 
menos, duas virtudes: abordou os temas 
certos e teve vários participantes com 
vozes e agendas distintas, rompendo 
com o monolítico “merkozysmo”.
Sobre este último ponto, continuamos 
sem saber o que Portugal pretendia atin-
gir na cimeira, qual foi a nossa estratégia 
e com quem nos aliámos; mas Hollande 
abriu espaço para Mario Monti, Rajoy e 
outros, inclusive Barroso, restituírem à 
cimeira algum do interesse e sentido que 
parecia definitivamente perdido...
Talvez por isso mesmo a cimeira tenha 
acertado nos temas a tratar, iniciando 
trajetos que parecem ir na direção certa, 
embora, como sempre, tudo se vá jogar 
nos detalhes onde hoje todas as nuvens 
se acumulam.
Reconhece-se, ao cabo de uma imensidão 
de tempo, que há um impulso ao cresci-
mento que tem de vir do nível europeu, já 
que todas as economias estão em “con-
tenção”, umas voluntariamente e outras 
a tal obrigadas; 120 mil milhões de Euros 
podem ajudar (apesar de muito desse di-
nheiro ser “reciclado”, nomeadamente de 

fundos estruturais não utilizados), desde 
que estimulem o emprego e abram portas 
às empresas dos países mais fragilizados 
e não às das economias dominantes. Este 
é um dos detalhes a acompanhar.
A criação de uma supervisão europeia 
dos bancos foi um passo no bom senti-
do. Tal como o foi a quebra da prática de 
serem os Estados a apoiar bancos fali-
dos, acabando por ser arrastados por 
eles; como há muito venho defendendo... 
Mas disponibilizar para tal o único fundo 
disponível para garantir a dívida dos Es-
tados em dificuldade (o qual já era ma-
nifestamente insuficiente para acudir à 
Itália ou à Espanha) já me parece pro-
blemático. Este é outro detalhe a obser-
var. Quando deixarão os contribuintes de 
ser quem paga a falência dos bancos em 
lugar dos acionistas?
Há, no entanto, uma enorme lacuna que 
fica por preencher e é difícil de poder ser 
considerada um mero detalhe... Afinal, 
quando os mercados continuarem a in-
fernizar a venda da dívida italiana e es-
panhola, que novas “bazookas” tem a Eu-
ropa? Terá o BCE “autorização” implícita 
para a comprar ou estaremos finalmente 
maduros para discutir a gestão em co-
mum da dívida, via fundo de amortização 
ou euro-obrigações?
As coisas estão a mexer, mas há ainda 
tanto por fazer...
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detalhes e outros
 

Europa, onde estás ?!
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Champanhe em Pequim
 
Vital Moreira
 

1. Pela primeira vez desde que o Tratado 
de Lisboa deu ao Parlamento Europeu o 
poder de decisão sobre a conclusão de tra-
tados de comércio externo, o Parlamento 
resolveu “chumbar” um - e logo um tratado 
importante. Tratou-se do Tratado Comer-
cial contra a Contrafação (ACTA na versão 
inglesa), que visava estabelecer um siste-
ma recíproco de defesa internacional dos 
direitos de propriedade intelectual (DPI) 
nas relações comerciais externas.

2. Antes de mais, uma vez que a maior 
parte dos argumentos contra o ACTA têm 
a ver com alegadas violações das liberda-
des individuais na internet, não se com-
preende que o Parlamento não se tenha 
abstido de votar sem aguardar pela posi-
ção do Tribunal de Justiça da União, sobre 
a “constitucionalidade” do ACTA, ou seja, 
a sua compatibilidade com os Tratados da 
União e com a Carta de Direitos Funda-
mentais da União, tal como foi oficialmen-
te pedido pela Comissão.

3. Quanto à substância, defendo, desde 
o princípio, que o ACTA é uma resposta 
adequada, que só perde pela demora, ao 
exponencial crescimento da pirataria e da 
contrafação à escala internacional, com 
enormes prejuízos para a economia euro-
peia e outras baseadas nos DPI. De facto, 
a competitividade da economia europeia 
assenta na investigação e no conhecimen-

to, na inovação e na diferenciação, que só 
a proteção dos DPI - marcas, patentes, 
etc. - pode assegurar. Milhões de empre-
gos estão ocupados em “indústrias cria-
tivas” ou na produção de bens e serviços 
protegidos por DPI. A competitividade da 
própria agricultura da União depende da 
protecção das indicações geográficas.

4. Considero infundadas as acusações 

contra as implicações do ACTA na Inter-
net. Primeiro, o ACTA não aumenta o âm-
bito de proteção de DPI na internet. Tudo 
o que era lícito antes continuaria a ser líci-
to. O ACTA visa só efetivar o cumprimento 
de algumas das proibições já existentes. 
Segundo, o ACTA tem por alvo os forne-
cedores de material pirateado ou con-
trafeito à escala comercial na internet, 
não os consumidores. Não tem nenhum 

fundamento a acusação de que o ACTA 
pune o download de músicas ou de chips. 
Tal como no caso das drogas, a proibição 
do tráfico pode conviver com a liberdade 
do consumo. Terceiro, o ACTA não é um 
tratado “self-executing” pelo que não cria 
por si nenhuns direitos nem obrigações 
para ninguém. Por isso ele não pune nem 
criminaliza nada. As obrigações e sanções 
só podem ser definidas por lei interna (no 
caso da União, lei do Parlamento Europeu 
ou lei dos parlamentos nacionais).

5. A rejeição do ACTA não agradou so-
mente aos seus contestatários. Entre os 
que tinham mais razões para ir contra 
contavam-se:

a) os grande sites de fornecimento de 
material pirateado e contrafeito, 
que eram os principais visados pelo 
ACTA;

b) os grandes fornecedores de acesso 
à internet, cujo negócio depende do 
volume de tráfego e que portanto 
tinham razões para não gostar do 
ACTA, e que aliás não esconderam o 
seu pródigo apoio à contestação do 
tratado;

c)  e finalmente, a grande fábrica mun-
dial de contrafação que é a China, 
que perderia a maior parte do seu 
mercado.

No dia em que o ACTA caiu houve cham-
panhe (genuíno) em Pequim. Tinham as 
razões para celebrar!

Vinte anos depois da ECO/92 
 
Edite Estrela
 

Entre o balanço otimista de Dilma Rousse-
ff, a presidente anfitriã, e as duras críticas 
da sociedade civil, chegou ao fim a Confe-
rência das Nações Unidas sobre o Desen-
volvimento Sustentável Rio+20. Ao fim de 
três dias de reuniões, os chefes de Estado 
e ministros aprovaram um documento - “o 
futuro que queremos” -  que se limita a 
reafirmar compromissos anteriores, uma 
vez que não estabelece novas metas vin-
culativas e tem poucas novidades: novos 
processos negociais em temas como a pro-
teção dos oceanos, a criação de objetivos 
globais para a sustentabilidade e o reforço 
do financiamento aos países em desenvol-
vimento. A União Europeia fez algumas 
cedências de modo a não inviabilizar um 
acordo, tendo em conta que, depois do con-
senso perdido na Conferência de Copenha-
ga, em 2009, a aprovação de um documen-
to final não deixa de ser um sinal positivo.
Foi em 1987 que o Relatório Brundtland 
lançou o conceito do desenvolvimento sus-
tentável: aquele que combina crescimento 
económico, proteção do ambiente e bem-
-estar social. Seguiu-se a Eco-92 que ge-
rou o maior entusiasmo e mobilizou muitas 
vontades para a preservação do planeta. 
Em Joanesburgo, na Rio+10, verificou-se 
que a execução do plano acordado dez anos 

antes não correspondia às necessidades e 
menos ainda às expectativas. Mais um pla-
no bem intencionado e, de novo, a rotina 
que conduz à morosidade. A aprovação de 
um programa para mais dez anos signifi-

ca que os atuais problemas vão continuar 
adiados, uma vez que o aquecimento glo-
bal, a desertificação e a destruição de vá-
rios ecossistemas não vão ser combatidos.  
O documento reflete o mínimo denomina-

dor comum e a cedência em conquistas 
importantes no domínio da igualdade de 
género. Hillary Clinton e Gro Harlem Brun-
tland, ex-primeira-ministra da Noruega, 
por exemplo, criticaram a substituição da 
expressão “direitos reprodutivos”, usada 
em documentos oficiais da ONU, por “saú-
de reprodutiva”, defendida pelo Vaticano.
O desenvolvimento sustentável tem esta-
do mais presente no discurso que na ação 
política. Nunca foi uma prioridade nem 
gerou o consenso dos governantes e, em 
tempo de crise, as dificuldades aumentam. 
Por isso a Rio+20 ficou aquém das expec-
tativas e das necessidades, como corajosa-
mente afirmou François Hollande. 
Se os decisores são acusados de falta de 
coragem e ambição e de só terem vindo 
para “a foto de família”, ou, como reconhe-
ceu Assunção Cristas, “para a parte mais 
da festa e não para pôr a mão na massa”, 
os eventos paralelos da sociedade civil – 
como a Cúpula dos Povos ou os Diálogos 
para o Desenvolvimento Sustentável – fo-
ram muito participados, vivos e criativos 
mas, lamentavelmente, não influenciaram 
as decisões oficiais. A participação portu-
guesa foi valorizada com a atuação do Coro 
Infantil de Santo Amaro de Oeiras, vence-
dor do concurso lançado pela ONU.
Fica a dúvida de que a Rio+20 tenha junta-
do “toda a agente que quer ajudar a Terra” 
como afirmou a jovem Madalena.
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Presidência de Chipre com estratégia 
arriscada na Agricultura

 

Capoulas Santos
 
Chipre assume desde o passado dia 1 de 
julho a Presidência do Conselho de Minis-
tros da União Europeia (UE), que se pro-
longará até ao fim de 2012. É um pequeno 
país e costuma dizer-se que as presidên-
cias dos pequenos países correm sempre 
muito bem, na medida em que os seus 
‘pequenos’ interesses lhes permitem po-
sicionar-se como excelentes intermediá-
rios nas negociações entre os ‘grandes’ 
interesses.  O programa da presidência é 
ambicioso e a fasquia é alta, apesar de as 
expectativas não serem muito elevadas 
nos corredores de Bruxelas, já que Chipre 
tem recursos inevitavelmente limitados 
do ponto de vista numérico e parte do su-
cesso no meio institucional europeu tem 
a ver com a existência de uma máqui-
na extensa e bem oleada de contactos.  
Percebo a importância deste argumento 
mas não acredito que seja determinan-
te. Estou certo do balanço geral positivo 
desta presidência que, neste curto espa-
ço de tempo, deu já provas do seu empe-
nho desmultiplicando-se em contactos 
com a presidência precedente e também 
com os membros do Parlamento Europeu 

(PE), que em ambos os casos tive a opor-
tunidade de acompanhar enquanto rela-
tor para a reforma da Política Agrícola 
Comum (PAC). 
No entanto, no que diz respeito à agricul-
tura, a estratégia anunciada pode reve-
lar-se contraproducente. As prioridades 
da presidência situam-se incontorna-
velmente no âmbito da reforma da PAC. 

O ministro da agricultura cipriota, So-
phoclis Aletraris, anunciou querer con-
cluir um acordo parcial sobre os quatro 
dossiers desta reforma em meados de 
novembro: pagamentos diretos, desen-
volvimento rural , organização comum 
de mercados e regulamento horizontal.  
Tal corresponde a um objetivo ambicio-
so. Sobretudo tendo em conta que nessa 
altura dificilmente serão conhecidos os 
contornos do Quadro Financeiro Pluria-
nual (QFP) para o próximo período de 
2014-2020. Ou seja, em novembro ainda 
não será possível saber quanto dinheiro 
haverá para a agricultura europeia.
Afirmei já em várias circunstâncias, com 
o acordo unânime dos meus colegas na 
comissão de agricultura do PE, que dis-
cutir a PAC sem saber com que linhas 
nos cosemos, ou seja, sem saber com 
que orçamento poderemos contar no fu-
turo, pode vir a revelar-se um exercício 
de pouca utilidade. Estamos a trabalhar 
hoje com base na proposta orçamental 
apresentada pela Comissão Europeia 
para o próximo período de programação 
financeira. Mas nada nos garante que 
será este o orçamento que vigorará no 
âmbito de um acordo global sobre o QFP, 

tendo em conta o contexto difícil de cri-
se económica e financeira que vivemos e 
ainda o alargamento das prioridades da 
União Europeia.
Por isso, seria politicamente muito posi-
tivo conseguir um acordo prévio sobre a 
redistribuição entre Estados-membros 
dos envelopes nacionais das ajudas. 
Este é provavelmente o aspecto mais 
delicado da reforma, razão que explica a 
interferência do Conselho dos Assuntos 
Gerais, que lida com temas essencial-
mente políticos, em matéria com conse-
quências inevitáveis sobre os trabalhos 
do Conselho de Ministros da Agricultura.  
Decidir sobre este aspecto delicado e 
difícil depois de uma decisão – ainda 
que parcial – sobre os aspectos menos 
controversos da reforma da PAC não 
deixará de contaminar os progressos 
entretanto realizados. Sobretudo se o 
orçamento agrícola acabar por sofrer 
cortes significativos. Pode concluir-se 
que o balanço da presidência cipriota na 
área da agricultura estará então inevi-
tavelmente à mercê do que vierem a ser 
as consequências para a agricultura do 
acordo sobre o orçamento geral da UE 
no final do ano. 

desafios da Agricultura
 
luís Paulo Alves
 
Foi prometida uma “aterragem suave” 
ao sector leiteiro em direção a um fu-
turo sem quotas. Mas a verdade é que 
em muitos países e regiões europeias a 
situação no mundo do leite e dos pro-
dutos lácteos é muito difícil, com os 
preços a descerem para níveis preo-
cupantes, fazendo recordar a crise vi-
vida no sector em 2007, 2009. Só que 
agora, os produtores, a par da descida 
dos preços, enfrentam aumentos con-
sideráveis nos custos da sua explora-
ção derivados da escalada dos preços 
dos combustíveis, dos alimentos e dos 
fertilizantes. 
Num ano com condições propícias à 
produção leiteira e com o aumento de 
quotas no âmbito da “aterragem sua-
ve”, a produção leiteira disparou, atin-
gindo uma situação crítica nalguns 
Estados Membros (EM), em termos 
de excedentes e descidas de preços, 
como por exemplo, no mercado spot na 
Holanda.
Também em França, excedentes produ-
tivos face ao consumo interno, origina-
ram politicas comerciais de colocação 
desses produtos noutros EM a preços 
de saldo, pressionando a baixa de pre-

ços aos produtores desses países. Um 
estudo das Uniões Agrárias (UPA) de-
monstra que a mesma marca branca de 
leite UHT de uma multinacional france-
sa é vendida na cadeia em França, num 
intervalo de preço entre 88 a 98 cênti-
mos, enquanto na própria cadeia na Ga-
liza varia entre os 48 e os 53 cêntimos. 
Um exemplo que podia ser multiplicado 
por outros, em fileiras de elevado po-

tencial produtivo, fazendo adivinhar o 
que poderá ser uma UE sem quotas.
Sem instrumentos que regulem a pro-
dução caminharemos certamente para 
uma agricultura de grandes explora-
ções intensivas, concentradas nalguns 
EM e assistiremos ao desaparecimento 
da produção leiteira em muitas regiões 
e territórios europeus.
A profunda alteração da realidade após 
a decisão de abolição das quotas em 
2003 e da sua confirmação em 2008, 
com o aparecimento da crise gravíssi-
ma que vivemos, da forte volatilidade 
dos preços nos mercados conjugada 
com custos elevados das matérias-
-primas e dos factores de produção, 
exigem uma auditoria circunstanciada, 
não apenas ao nível macroeconómico, 
mas também ao nível do impacto ter-
ritorial nos milhares de explorações 
agrícolas que produzem na UE, antes 
de proceder à eliminação dos mecanis-
mos atuais.
Criadas em 1984, as quotas permitiram 
melhor adaptar a produção leiteira ao 
consumo, salvando a produção em mui-
tas regiões da Europa e possibilitando 
prosperidade em muitas outras, como 
os Açores. Os instrumentos de regula-
ção podem evoluir, mas quando os EUA 

criam quotas, estarmos na UE a supri-
mi-las, na atual situação, parece ser o 
menos recomendável.
Um outro aspecto absolutamente de-
terminante para a agricultura portu-
guesa é a correção dos desequilíbrios 
negociais face à posição hegemónica 
dominante de um muito reduzido nú-
mero de distribuidores. Em resultado 
desses desequilíbrios os produtores 
viram o preço implícito do produto agrí-
cola sofrer uma diminuição real de 26% 
entre 2005 e 2011, segundo um estudo 
recente do Ministério da Agricultura. 
Os produtores agrícolas portugueses 
face a esta posição negocial dominante 
revelam-se incapazes de fazer repercu-
tir nos preços negociados os aumentos 
consideráveis nos seus custos de ma-
térias-primas e factores de produção. 
Em resultado, os preços dos bens ali-
mentares, a partir de 2009, cresceram 
abaixo da inflação (ao contrário do que 
sucede na UE a 27), arruinando as mar-
gens negociais e colocando em risco a 
continuidade de muitas explorações, 
se não se acionarem os instrumentos e 
procederem às alterações legislativas 
necessárias para um maior equilíbrio e 
uma melhor repartição do valor gerado 
ao longo da cadeia alimentar.


