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0 SECTOR PORTUGUES DO ACUCAR: ABASTECIMENTO 
NA EUROPA E NA AFRICA 

Eduardo de Sousa Ferreira (*) 

Dais factores vieram alterar profundamente o sector do agucar em Por
tugal: o acesso a independencia das col6nias portuguesas em Africa e a ade
sao a Comunidade Econ6mica Europeia. 

Este artigo poe em rela<;ao as consequencias destes dais acontecimen
tos sabre o sector do agucar, avaliando as possibilidades do comercio com 
paises africanos (1). 

• 

Tanto o mercado mundial como o comunitario se tern caracterizado, ap6s 
a adop<;ao da organizagao do mercado de a<;ucar revista em 1981 (2

), par 
uma situagao de oferta excedentaria (ver quadro n. o 1 ). Enquanto a autopro
dugao aumenta, assiste-se a uma regressao lenta das transac<;oes no mer
cado mundial. 0 comercio internacional de agucar representa uma fracgao limi
tada de produ<;ao mundial: cerca de 30%. Um ter<;o destes 30% da origem 
a trocas feitas no quadro de acordos especiais, em que os pre<;os sao fixados 
sem alguma referencia aos pre<;os do mercado mundial; e o caso das com
pras da Uniao Sovietica e pafses do COMECON a Cuba a pre<;os especiais 
e da CEE aos pafses da Conven<;ao de Lome ao pre<;o comunitario. Varias 
exportagoes fazem-se tambem no quadro de acordos a Iongo prazo negocia
dos a pre<;os desligados do mercado mundial. E par esta razao que as trocas 
cujo pre<;o e fixado par confronta<;ao livre na Balsa de New York e Londres 
(agucar bruto) e de Paris (a<;ucar branco) representam apenas 12% da produ
gao mundial, sendo tal estreiteza do mercado internacional do agucar que 
explica o caracter instavel dos pre<;os. Se bern que os pregos mundiais se 
tenham restabelecido ap6s o nfvel mais baixo atingido em Junho de 1985, as 
perspectivas nao sao boas. 0 mercado mundial mantem uma grande sobreca
pacidade de produ<;ao e uma procura reduzida derivada da expansao da iso-

(*) Professor catedratico do lnstituto Superior de Economia e director do Centro de Estu

dos da Dependencia- CEDEP. 
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glucose nos EUA, se .bem que aumente a procura por parte da industria qui
mica, e para a CEE se abra uma perspectiva optimista com o alargamento 
da Comunidade a Portugal e Espanha, pafses deficitarios. 

QUADRO N. 0 1 

Oferta e procura de a~ucar 

(MIIhoes de toneladas) 

Produ9iio 

Quotas Consumo Exce(ientes (') Stock 
Total comuns 

A e B 

1981/1982. 100,8 - 92,2 8,6 33,0 
1982/1983 . 100,6 - 94,5 6,1 38,7 

Mercado mundial (1) 1983/1984 ... 98,1 - 96,2 1,9 40,3 
1984/1985. 100,9 - 97,9 3,0 41,5 
1985/1986. 97,7 - - - -
1981/1982. 15,0 11,5 9,6 1,9 2,6 
1982/1983. 13,9 11 ,4 9,5 1,9 3,0 

CEE .. 1983/1984. 11,0 10,9 9,3 1,6 1,7 
1984/1985. 12,5 11,1 9,5 1,6 2,0 
1985/1986 . ... 12,2 11,2 9,5 1,7 1,8 

(') Produ9ao mundial expressa em a9ucar bruto; excedente: produ9ao dentro das quotas A e B menos consumo. 

Fonte: La situation des marches agricoles, Rapport 1985, COM (85) final. 

A oferta excedentaria do mercado comunitario apresenta-se de forma espe
cialmente grave se se tomar em considera<;:ao que a CEE se comprometeu 
a importar 1 ,3 mil hoes de toneladas de a<;:ucar branco ( = 1 ,41 de a<;:ucar bruto) 
dos pafses da Conven<;:ao de Lome ao pre<;:o garantido aos produtores comu
nitarios de beterraba no quadro da quota A. 0 Protocolo da Conven<;:ao de 
Lome (3), assegura aos pafses produtores de a<;:ucar de cana (bruto ou branco) 
uma garantia de venda a pre<;:os remuneradores. Para o primeiro perfodo de 
aplica<;:ao (Fevereiro de 1975 a Junho de 1976) os pre<;:os eram: 25,53 UC par 
1 00 kg de a<;:ucar bruto, 31 , 72 UC par 1 00 kg de a<;:ucar branco; para o perfodo 
de Julho de 1982 a Junho de 1983, 42,63 ECU e 52,62 ECU, respectivamente. 

Par outro lado, o Protocolo assegura a CEE uma garantia de abasteci
mento. lsto traduz-se concretamente par uma reciprocidade de compra e de 
fornecimento de quantidades de a<;:ucar ACP. 0 Protocolo de Lome I e de dura-

(3) Protocol a n. o 3 sabre o ac;:ucar ACP anexo a Convenc;:ao ACP- CEE de Lome assinada 
a 28 de Fevereiro de 1975 e retomado no protocolo n. o 7 da Segunda Convenc;:ao ACP- CEE 
assinada em Lome a 31 de Outubro de 1979; entrou inalterado em Lome 111. 
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c;:ao indeterminada, podendo ser reexaminado antes do 7. o ana de aplicac;:ao. 
Trata-se de um dos primeiros exemplos de indexac;:ao de um produto origina
rio de pafses em desenvolvimento (ac;:ucar de cana) ao nfvel recebido pelos 
produtores em pafses desenvolvidos (ac;:ucar de beterraba). Os fornecimentos 
dos pafses ACP beneficiaries (16 pafses, a que se junta a India (4), com uma 
quota de 10 000 t de ac;:ucar branco) sao definidos a partir de quotas nacio
nais, que, no referente aos principais fornecedores, se repartem da seguinte 
forma: 

QUADRO N. 0 2 

Tone Iadas 
de 

a9ucar branco 

llha Maurfcia.. 489 914 
Fidji . . . . . . . . . . . . . . 164 862 
Guiana . 158 935 
Jamaica. 
Suazih~ndia 

118 300 
117 450 

Outros paises {Africa) 

Zimbabwe ....... . 
Malawi 
Congo . . . ......... . 
Madagascar ........... . 
Tanzania 
Quenia ............ . 
Uganda 
Costa do Marfim . 

25 000 
20 000 
10 000 
10 000 
10 000 

5 000 
5 000 
2 000 

0 regime de importac;:oes preferenciais e, alias, tambem aplicavel aos 
departamentos franceses do ultramar- DOM, cujos produtos gozam das mes
mas condic;:oes de acesso a CEE. 

Na realidade, trata-se de um paradoxa o facto de a zona de maior produ
c;:ao mundial de ac;:ucar, com pafses como a Franc;:a, RFA e BENELUX, que se 
contam entre os primeiros exportadores mundiais daquele produto, seja uma 
das primeiras importadoras no mercado mundial (a quinta ap6s a Uniao Sovie
tica, EUA, Japao e China). Foi com a entrada da lnglaterra na CEE que pas
sou a ser assegurado um mercado a prec;:o garantido no espac;:o comunitario 
para 60% das exportac;:oes ac;:ucareiras de pafses produtores de cana que eram 

(4) Acordo entre a Comunidade Econ6mica Europeia e a Republica da fndia de 13 de Julho 
de 1975. 
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antes fornecedores tradicionais das refinarias britanicas. Este acordo prefe
rencial e que veio colocar a economia a<;:ucareira da Comunidade numa situa
<;:ao contradit6ria: hoje esta largamente assegurada a auto-suficiencia europeia, 
enquanto as refinarias da Gra-Bretanha (Tate e Lyle} e de Fran<;:a (13% do 
total das importa<;:oes preferenciais) continuam a tratar um a<;:ucar importado 
de que os consumidores da CEE nao necessitam. 

Poder-se-a, certamente, ver aqui uma incoerencia da polftica comunita
ria, que nao quis escolher claramente entre os interesses dos produtores de 
beterraba europeus e os dos pafses ACP produtores de a<;:ucar de cana. 

E evidente que este facto se reflecte nos custos or<;:amentais da Comunidade. 

QUADRO N.o 3 

Montante de despesas do FEOGA 

com o sector do ac;ucar 

1982. 
1983. 
1984. 
1985 (*) . 

(•) Valor estimado. 

(Milh6es de ECU) 

Total Uquido 

1242 
1316 
1631 
1689 

536 
368 
458 
664 

Fonte: La situation des marches agrico
les, Rapport 1985, COM (85) final. 

0 quadro n. o 3 apresenta as despesas, neste sector, do Fundo Europeu 
de Orienta<;:ao e Garantia Agricola, sec<;:ao Garantia, para os ultimos anos. As 
despesas lfquidas - ap6s dedu<;:ao das receitas provenientes das quotiza<;:oes 
junto dos produtores e das quotiza<;:oes para a perequa<;:ao das despesas de 
armazenagem - sao constitufdas, na sua quase totalidade, por despesas devi- . 
das a obriga<;:ao de exportar uma quantidade de a<;:ucar comunitario corres
pondente aos 1 ,3 milhOes de toneladas de a<;:ucar preferencial importado dos 
pafses ACP, despesas estas que flutuaram nestes ultimos anos entre 330 e 
530 milhoes de ECU. Estes montantes sao pouco menos do que a CEE des
pende para estabilizar as receitas de exporta<;:ao de todos os pafses ACP sig
natarios da Conven<;:ao de Lome. 

• 

0 a<;:ucar necessaria ao consumo interno portugues- 300 000 toneladas -
e quase completamente importado. Tradicionalmente, o a<;:ucar de cana era 
importado em ramas das col6nias, em especial de Angola e Mo<;:ambique. Eram 

414 



estabelecidos contingentes - que em 197 4 representavam 91 ,6% da sua 
exporta<;:ao - com pre<;:o garantido e uma tarifa aduaneira preferencial. Fun
<;:ao do acesso a independencia e a subida dos custos de produ<;:ao, cessou 
em 1976 a exporta<;:ao de a<;:ucar daqueles pafses para Portugal, que passou 
a aprovisionar-se em Cuba, Brasil, CEE e tambem, em menor quantidade, em 
pafses africanos- Malawi, Suazilandia, Zimbabwe e Costa do Marfim -,com 
os quais mantem um acordo de Iongo prazo de fornecimento de 125 000 t/ano. 
Uma parte minima do consumo portugues de a<;:ucar -3%- provinha em 85% 
da cultura da beterraba dos A<;:ores e 15% da cultura da cana da Madeira, 
encontrando-se esta produ<;:ao em forte regressao em ambas as regioes. 

Com a integra<;:ao formal de Portugal na Comunidade Econ6mica Europeia 
ira esta situa<;:ao ser alterada a partir de Mar<;:o de 1986. 

Tomando em considera<;:ao a produ<;:ao excedentaria da CEE, e natural 
que nas negocia<;:oes de adesao a Comunidade partisse de uma posi<;:ao 
segundo a qual o fornecimento de a<;:ucar a Portugal seria feito a base da pro
du<;:ao CEE; com isto surgia uma expectativa positiva para os produtores euro
peus: a abertura de novas mercados a uma parte dos excedentes comunita
rios. Mas tal teria como condi<;:ao o nao desenvolvimento da produ<;:ao e 
refina<;:ao interna portuguesa - nao facilmente aceite por Portugal, que esta
ria interessado em utilizar as capacidades das suas refinarias e para isso par
ticipar na quota de Lome ou alarga-la, dado que ela actualmente e quase toda 
absorvida pelas companhias a<;:ucareiras britanicas Tate e Lyle. 

A solu<;:ao foi um compromisso. 0 abastecimento das refinarias portugue
sas sera feito com ramas de beterraba da Comunidade, com ramas de cana 
dos DOM e, teoricamente, com ramas de cana dos pafses ACP, segundo o 
protocolo do a<;:ucar anexo a Conven<;:ao de Lome. Para um perfodo de sete 
anos ap6s a adesao criaram-se medidas transit6rias que consideram ainda duas 
modalidades especiais de abastecimento: 

a) Redu<;:ao do direito nivelador na importa<;:ao de ramas ate uma 
quantidade equivalente a 75 000 t decrescendo a um ritmo de 
10 000 t/ano de a<;:ucar branco originario da Suazilandia, Malawi, 
Zimbabwe e Costa do Marfim, pafses que pertencem ao 
grupo ACP; 

b) Autoriza<;:ao, segundo o procedimento previsto no artigo 41. o do 
Regulamento (CEE) n. 0 1785/81, de importa<;:ao de ramas do mer
cado mundial em condi<;:oes de direito nivelador reduzido como 
as referidas em a), nos casas em que: 

- 0 balan<;:o comunitario previsional de a<;:ucar em bruto 
para uma campanha ou parte de campanha determinada 
revelar que as existencias de a<;:ucar em bruto sao insu
ficientes para assegurar o abastecimento adequado das 
refinarias portuguesas. 

-Tal seja justificado por circunstancias excepcionai~ e im
previsfveis. 
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Prec;:o 

p, 

Pm 

Portugal: regime de importa~io de a~ucar bruto no periodo de transi~io 

lmportac;:oes 
de pafses da CEE 

P, = Prec;:o limiar. 

lmportac;:oes 
de pafses ACP 

Pi = Prec;:o de intervenc;:ao CEE = prec;:o de garantia. 

Pp = Prec;:o portugues 

Pm = Prec;:o do mercado munidal. 

-- c 

c 

--

MCA 

Prec;:o de revenda para 

as refinarias portuguesas 

Direito nivelador 
reduzido 

Prec;:o pago aos ACP 

Em ambos estes casas o direito nivelador e igual ao montante do di
reito nivelador sabre o ac;:ucar em bruto calculado em conformidade com as 
regras da organizac;:ao comum do mercado, diminufdo da diferenc;:a entre o 
prec;:o limiar e o prec;:o de intervenc;:ao do ac;:ucar em bruto. 

A importac;:ao de ramas de beterraba proveniente da CEE beneficia de 
um subsfdio de transports para as colocar em igualdade de prec;:o com ra
mas comunitarias. Durante sete anos aplica-se um montante compensat6rio 
de adesao (MCA), que sera adaptado de ano para ano, e cuja func;:ao e evi
tar movimentos comerciais an6malos derivados da existencia de prec;:os dife
renciados do ac;:ucar em Portugal e na CEE na sua composic;:ao pre-adesao. 

No plano interno, o funcionamento da Administrac;:ao-Geral do Ac;:ucar e 
do Alcool (AGA), dispondo de monop61io de importac;:ao, sera alterado de 
acordo com as disposic;:oes do regulamento do ac;:ucar. 0 regime de prec;:os 
e margens agora existentes serao suprimidos. 

lndependentemente do sistema de fornecimento das refinarias portugue
sas com produtos de base de fora do Pais, foram negociadas na adesao as 
condic;:oes da cultura da beterraba e de produc;:ao de isoglucose em Portugal. 

416 



No que respeita a beterraba, ficou estabelecida a quota de prodU<;:ao 
considerada necessaria para instalar uma unidade industrial viavel para a 
transforma<;:ao de beterraba sacarina. A quota e de 60 000 toneladas (quota 
A+ B =54 545,5 + 5454,5) de a<;:ucar branco para o continente, podendo o 
pre<;:o base das beterrabas ser definido pelo Conselho para a primeira cam
panha de cultura de acordo com as regras da organiza<;:ao comum de mer
cado (Declara<;:ao da Comunidade- aproxima<;:ao dos pre<;:os agrfcolas). 
A quota de produ<;:ao de a<;:ucar de beterraba para a Regiao Aut6noma dos A<;:o
res foi fixada em 10 000 tone Iadas (quota A+ B = 9090,9 + 909,1) de a<;:ucar 
branco. Considera-se ainda a empresa produtora de a<;:ucar estabelecida na 
Regiao Aut6noma dos A<;:ores como refinaria para efeitos de aplica<;:ao das 
medidas de igualiza<;:ao dos pre<;:os para a refina<;:ao do a<;:ucar brute de be
terrabas ate ao limite de uma quantidade expressa em a<;:ucar branco igual 
a diferen<;:a entre o limite de 20 000 toneladas de ramas de beterraba que 
a Regiao Aut6noma dos A<;:ores pode importar da Comunidade e a produ<;:ao 
efectiva dentro das quotas A+ B; isto permite viabilizar a unidade industrial 
actualmente instalada e com isso manter nos A<;:ores a cultura da beterraba. 

Durante as negocia<;:6es a Comissao chamou a aten<;:ao das autorida
des portuguesas para a incoerencia que seria criar grandes despesas de ins
tala<;:oes suplementares para a produ<;:ao de a<;:ucar, enquanto a Comunidade 
dispoe de um abundante excedente estrutural. E nesta perspectiva que deve 
ser avaliada a percentagem de produ<;:ao permitida a Portugal em rela<;:ao 
ao consume. 

No que respeita a isoglucose, ficou estabelecida a manuten<;:ao da sua 
produ<;:ao em Portugal na base de uma quota de 10 000 
(A+ B = 8093,9 + 1906,1) tone Iadas de materia seca para a unidade indus
trial que actualmente produz. 

0 stock em a<;:ucar permitido e o de quatro meses de consume, Mar<;:o 
a Junho, i. e. 100 000 toneladas, mais 12,5% do consume anual, ou seja, 
137 500 toneladas. 0 que exceder este stock tera de ser exportado ate 1 
de Julho sem qualquer compensa<;:ao por parte do FEOGA. 0 stock e repar
tido pelas tres empresas refinadoras proporcionalmente a sua implanta<;:ao 
no mercado. 

Das condi<;:6es de adesao referentes a produ<;:ao, importa<;:ao e exporta
gao de a<;:ucar deduz-se que Portugal teria interesse em acordar um outro 
regime que favore<;:a a utiliza<;:ao das suas refinarias e a importa<;:ao de a<;:u
car de pafses africanos ACP. Nao sendo as condi<;:oes do sector do a<;:ucar 
na CEE certamente, como vimos, as mais propfcias a tais altera<;:6es, o facto 
e que uma utiliza<;:ao Mbil da legisla<;:ao definidora do regime do a<;:ucar po
deria permitir a Portugal atingir parte daqueles objectives. 

A declara<;:ao da Comunidade relativa ao abastecimento da industria de 
refina<;:ao de a<;:ucar em Portugal afirma que a Comunidade esta pronta a 
conceder especial aten<;:ao a situa<;:ao do abastecimento aquando das futu
ras revisoes da organiza<;:ao comum de mercado neste sector. Alem disso, 
a Comunidade esta pronta a proceder, .antes do termo do perfodo de transi-
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<;:ao, a um exame do conjunto da situa<;:ao do abastecimento da industria de 
refina<;:ao na Comunidade, e nomeadamente da industria portuguesa, com base 
num relat6rio da Comissao, acompanhado, se necessaria, das propostas que 
permitam ao Conselho decidir, se for caso disso, das medidas a tamar: 
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- Uma primeira via seria conseguir o alargamento da quota da Con
ven<;:ao de Lome de 1 300 000 toneladas de a<;:ucar bruto no sen
tido de Portugal se poder abastecer em paises africanos do 
grupo ACP par esse canal estar isento de direito nivelador. Na reali
dade, contudo, surgem dificuldades para uma tal solu<;:ao, sendo 
a primeira o facto de a Comunidade estar confrontada com ex
cedentes e dificilmente aceitar o alargamento do abastecimento 
em paises terceiros; mas ha outras dificuldades: os paises ACP 
podem escolher livremente as firmas com que fazem acordos e 
a lnglaterra tem-se mantido ate agora com capacidade de ab
sorver praticamente toda a quota de Lome. Contudo, surgiriam 
certamente outros estados africanos como parceiros interessa
dos, dado que em principia todos os estados do grupo ACP pro
dutores de a<;:ucar tern grande interesse em ser fornecedores de 
a<;:ucar no quadro da Conven<;:ao de Lome. Este acordo oferece 
uma vantagem nitida aos paises ACP exportadores de a<;:ucar. 
Ap6s o afundamento dos pre<;:os no mercado mundial em 1976, 
o pre<;:o garantido pela CEE aos seus parceiros excede regular
mente o nivel dos pre<;:os no mercado livre. Assim, para o pe
rfodo de 1 de Julho de 1983 a 3 de Junho de 1984, o pre<;:o ga
rantido pelo protocolo atingia 443,4 ECU par tonelada de a<;:ucar 
bruto fornecido, enquanto o a<;:ucar em rama se negociava na 
balsa de Londres par 226 ECU par tonelada em Dezembro de 
1983. No limite das quotas fixadas para cada exportador, o a<;:u
car escoado no mercado comunitario e nitidamente mais valori
zado do que se fosse vendido fora da CEE; 

- Uma variante deste sistema seria o aumento das quantidades a 
fornecer pelos paises africanos com que Portugal tern acordos 
de Iongo prazo: Malawi, Suazilandia, Costa do Marfim e Zim
babwe, ultrapassando o limite de 70 000 toneladas, par urn lado, 
e mantendo a validade do acordo para Ia do periodo de transi
<;:ao de sete anos, par outro; 

- Uma ultima via seria, caso se verifique insuficiencia de abaste
cimento, o recurso autorizado ao mercado mundial, utilizando essa 
possibilidade para refor<;:ar rela<;:oes comerciais com Angola ou 
Mo<;:ambique. Aqui surgiria eventualmente outro tipo de dificulda
des, como par exemplo o facto de os EUA pagarem a Mo<;:ambi
que 70 d61ares extra, par tonelada de a<;:ucar, para compensar 
a deteriora<;:ao dos termos de troca e manterem rela<;:oes que 
possam ser uteis em termos politicos. Nestas condi<;:6es, e ou-



tras semelhantes eventualmente para Angola, poderia uma von
tade de fortalecimento da actividade comercial com esses paf
ses embater numa falta de interesse. De notar que a orientac;ao 
geogratica da compra no mercado mundial e na pratica diffcil, 
dado tratar-se quase sempre de casos de urgencia que terao que 
ser resolvidos, recorrendo aos fornecedores mais facilmente aces
sfveis no momenta. 

Tambem em relac;ao ao mercado mundial se apresenta ainda 
a Portugal uma variante. A necessidade de autorizac;ao da CEE 
para recorrer a esse mercado s6 existe em relac;ao a ac;ucar que 
e depois refinado e consumido em Portugal. Mas existe a possi
bilidade de recorrer ao mercado mundial, sem necessidade de 
autorizac;ao, caso o ac;ucar em causa seja na totalidade reexpor
tado para pafses terceiros fora da CEE. Tal processo podera ter 
viabilidade dada a inexistencia de refinarias num numero elevado 
de pafses e, nao tendo um efeito de abastecimento do Pafs, ele 
iria permitir uma maior rendibilidade das refinarias portuguesas 
ja existentes. 
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FERREIRA, Eduardo de Sousa- 0 sector portugues do ac;ucar: 
abastecimento na Europa e na Africa. 

0 enquadramento de Portugal na CEE vai trazer alterac;oes no sistema de abastecimento 
de ac;ucar. 

Sendo a tendencia para a CEE impor a Portugal um fornecimento a partir de pafses europeus, 
podera Portugal encontrar soluc;oes mais vantajosas que implicariam uma alterac;ao no sistema 
acordado na Convenc;ao de Lome ou o recurso a outras fontes de abastecimento em Africa. 

FERREIRA, Eduardo de Sousa- The Portuguese sugar sector: supply in 
Europe and Africa. 

The incorporation of Portugal in the EEC will lead to alterations in the sugar supply system. 
As the tendency is for the EEC to impose a supply from European countries, Portugal may 

find more advantageous solutions which would involve an alteration to the system agreed in the 
Lome Convention or recourse to other supply sources in Africa. 
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