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APLICACAO DAS MEDIDAS COMUNITARIAS 
As REGIOES DE MONTANHA DE PORTUGAL(*) 

J Silva Lourenc;o (* *) 

1 - lntrodutjio 

0 estudo da adaptabilidade da polftica comunitaria as reg1oes monta
n hosas portuguesas e simultaneamente importante e diffcil. lmportante, porque 
respeita a um domfnio, o da polftica s6cio-estrutural, incontroversamente dos 
mais sensfveis quanta a problematica da nossa adesao, quer pelos obstaculos 
a superar quer pelos beneffcios potenciais. Diffcil, porque a polftica 
comunitaria neste domfnio, nao contando com tempo suficiente de aplica<;ao 
para se avaliarem seguramente os seus frutos, depara ja com a necessidade 
de transforma<;6es qualitativas e quantitativas, impostas pelo alargamento das 
comunidades ou decorrentes do proprio esfor<;o de renova<;ao da polftica 
agricola comum (PAC). 

Par outro lado, a polftica comunitaria relevante para a economia das 
regioes montanhosas (AM), e em geral para as zonas agrfcolas desfavorecidas 
(ZAD), nao se cantina a polftica s6cio-estrutural. Particularmente quanta as 
disparidades regionais do desenvolvimento, tem sido intensa a influencia da 
outra componente da PAC, a Organiza<;ao Comum de Mercados Agrfcolas 
(OCMA), em virtude de o grau de sustenta<;ao dos pre<;os dos produtos 
agrfcolas se ter revelado nitidamente diferente de produto para produto e com 
incidencia distorcida de regiao para regiao, como evidencia, entre outros 
P. Henry {1981, pp. 17-24). Acresce que a OCMA tem assumido posi<;ao 
hegem6nica relativamente ao conjunto das medidas de polftica estrutural 
consagradas pelo Tratado institutivo da CEE. 

Dificulta ainda a analise da adaptabilidade o facto de as condi<;:6es de 
adesao se encontrarem Ionge de fixa<;:ao concreta e de o acquis comunitario, 
no concernente a certos aspectos decisivos para a agricultura de montanha, 
nem sempre permitir prever com precisao razoavel o conteudo das medidas 
no futuro aplicaveis ao caso portugues. 

(*) Versao resumida de um trabalho apresentado no seminario sabre «As regioes menos 
favorecidas de Portugal (zonas de montanha) e a Comunidade Europeia», promovido pela Comissao 
Portuguesa da Fundavao Europeia de Cultura (Guarda, 12-14 de Maio de 1983). 

(**) Nascido em Abrantes, em 1933. Engenheiro agr6nomo (1960) e doutor em Engenharia 
Agron6mica (1981) pela Universidade Tecnica de Lisboa. Licenciado em Direito (1966) pela 
Universidade de Lisboa. Assistente no Institute Superior de Economia (1970-1975). Actualmente 
professor auxiliar no Institute Superior de Agronomia e encarregado de curso na Universidade 
Cat61ica Portuguesa. lnvestigador, desde 1960, no Centro de Estudos de Economia Agraria. 
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No proprio ambito generico da polftica de desenvolvimento regional, se 
e indiscutrvel o seu caracter decisive e nltida a melhoria dos seus 
instrumentos, se lhe e dedicada cada vez mais ampla audiencia pelo poder 
politico, pelas organizac;:oes nacionais e internacionais, se a sua metodologia 
de diagn6stico tem alcanc;:ado aperfeic;:oamento crescente, nao menos certo 
e que muitas das medidas ate aqui com aceitac;:ao generalizada foram nos 
ultimos tempos pastas em causa, em consequencia da crise econ6mico
·financeira e par efeito da intensa competitividade entre espac;:os econ6micos. 
A crise energetica, par exemplo, desencadeou alterac;:oes de vulto, par vezes 
verdadeiras inflexoes, quanta aos princfpios do aproveitamento do espac;:o 
agricola, com implicac;:oes drasticas para a economia das regioes montanho
sas, submetidas a pressoes crescentes de concorrencia inter-regional e 
rarefacc;:ao demografica. 

A PAC nao pOde deixar de sentir esses efeitos e a sua componente 
regional adquiriu redobrada relevancia. As questoes das zonas desfavorecidas, 
e em particular das regioes perifericas ou em risco de desertificac;:ao, 
guindaram-se ao primeiro plano do confronto entre defensores e opositores 
dessa polftica, cuja renovac;:ao, a efectuar-se, havera de reflectir as novas 
questoes suscitadas. 

Daf que a captac;:ao do sentido futuro das medidas comunitarias, na 
perspectiva da exequibilidade face as condic;:oes do nosso pals, nao seja 
tarefa simples, sobretudo em termos concretes e razoavelmente rigorosos, 
sobretudo se se visar obter um balanc;:o objective das vantagens e 
inconvenientes da adesao. Se tal balanc;:o nao esta ao nosso alcance, todavia 
aspectos existem passlveis de discussao util a diversos nlveis. Antes de mais, 
sera o caso da caracterizac;:ao econ6mica e social da especificidade da 
situac;:ao das RM portuguesas. 

Mas a situac;:ao destas regioes sera nitidamente especlfica face a das 
RM comunitarias? E, em caso afirmativo, quais os principais trac;:os da sua 
especificidade? 

Tambem neste ponto a tarefa nao se apresenta simplificada. As RM 
portuguesas, em particular quanta as potencialidades de aproveitamento 
agricola, denotam ampla diversidade. A influencia mediterranica e patente em 
muitos casas, mesmo em regioes de transic;:ao para a influencia atlantica, 
suscitando em largos espac;:os a dominante calor e secura problemas diversos, 
e requerendo medidas diferentes, dos das RM comunitarias. Mas diversidade 
nao implica ausencia de especificidade, nem obvia a conveniencia de se 
tentar o esboc;:o das perspectivas constituintes de um horizonte de acc;:ao onde 
se perfilam obstaculos e potencialidades. 

2- Especificidade das regi6es IIIOIItll•'losas portuguesas 

As RM portuguesas caracterizam-se par acentuada diversidade, antes de 
mais quanta ao solo e clima. A parte do territ6rio susceptrvel de incluir na 
Regiao Mediterranica apresenta caracterlsticas muito peculiares, marcadas 
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pela influencia da dominante calor e secura e diferenciadas nitidamente das 
montanhas da Europa com condi96es de humidade propfcias a conserva9ao 
da frescura das pastagens, por exigirem do homem um esfor9o permanente 
de sustenta9ao e equilfbrio. ((Comparado com as ferteis planfcies de cereais 
da Europa media, com as montanhas onde a humidade conserva frescas as 
pastagens o ano inteiro, com as matas que as chuvas de todas as esta96es 
deixam reconstituir, o Mediterraneo>>, escreve Orlando Ribeiro (1968, p. 49), 
((e um Iugar de esfor9o sustentado, onde uma vit6ria s6 se alcan9a com luta 
e se mantem com ininterrupta vigilancia.» 

FIGURA 1 

Numero e SAU das explorac;oes, por classe de dimensio, comparatlvamente 
entre Portugal e EUR 9 
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Fonte: Negociations d'adhesion du Portugal. Proposition concernant le secteur agrico/e 
(communication de Ia Commission au Conseil), deuxieme partie, p. 64. 

299 



A dominante frio, por seu lado, e influente noutras RM portuguesas, 
forc;ando a um aproveitamento agricola, agro-pastoril ou agro-pastoril-florestal 
extremamente marcado pela sazonalidade das actividades. 

As RM portuguesas registam .ainda caracterfsticas diferenciadas face as 
congeneres dos pafses europeus industrializados, no respeitante a importantes 
aspectos econ6micos e sociais. 

E: bem conhecida a situac;ao estrutural fundiaria, caracterizada pela 
assimetria flagrante da dimensao das explorac;oes entre o Norte e o Sui (com 
excepc;ao do literal algarvio). Para a generalidade das RM, o problema 
minifundiario e extremamente mais grave que na generalidade dos pafses da 
GEE, de modo especial no referente ao aproveitamento florestal do sector 
privado, predominantemente com parcelas de dimensao extremamente 
reduzida e nao ordenadas. 

A figura 1 evidencia o desequilfbrio estrutural, particularmente agudo nos 
escaloes de menos de 5 ha, altamente representados no nosso pafs (mesmo 
nas RM), e a inferioridade de presenc;a no escalao 5-20 ha e sobretudo no 
20-50 ha. 0 ultimo caso assume consequencias particularmente gravosas, 
porquanto as normas comunitarias tendem, directa ou indirectamente, a 
privilegiar esta dimensao nas medidas que propugnam. 

A importancia da utilizac;ao florestal e silvo-pastoril assume entre n6s 
relevancia mais acentuada que nos parses da Comunidade, devido a escassa 
proporc;ao de solos utilizaveis pela agricultura (26,7% para Portugal 
continental), limitac;ao que se agrava nos distritos onde tem assento as 
principais regioes de montanha e desfavorecidas (ver figura 2). 

Mas nao s6 no que respeita as estruturas ffsicas da explorac;ao se traduz 
a especificidade das referidas regioes. Tal especificidade estende-se as infra:
-estruturas econ6micas, nomeadamente vias de acesso (mais de metade das 
explorac;oes agrfcolas nao tinham em 1968 acesso para viaturas); estende
-se mesmo, e profundamente, aos condicionalismos sociais e institucionais. 
Se as ZAD portuguesas mantem a presenc;a de figuras de comunitarismo 
agro-pastoril, hoje raras na Europa, e seguro que as formas associativas 
modernas, designadamente cooperativas, se apresentam incipientes nessas 
zonas. 

A dimensao demografica das respectivas comunidades locais situa-se 
frequentemente aquem do limiar de viabilidade exigido por padroes mfnimos 
de bem-estar. Os dados sabre envelhecimento e exodo dos empresarios 
agrfcolas, bem como as carencias destes em materia de habilitac;oes 
escolares e formac;ao profissional, sao evidentes e geralmente conhecidos. 

Esboc;ados alguns aspectos da especificidade das RM portuguesas, 
embora atraves de analise fragmentaria, importa reter uma visao geral das 
RM e ZAD da EUR 9. A figura 3 exprime uma ideia da sua extensao, bem 
como da sua distribuic;ao pelas tres modalidades em que se subdividem: zonas 
montanhosas; zonas desfavorecidas ameac;adas de despovoamento; e zonas 
afectadas por handicaps especfficos. 
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FIGURA 2 

Solo utillzavel pela agricultura em percentagem da superficle total 

Braga Braganc;:a 
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Portugal continental= 26,7 % 

Fonte: Negociations d'adhesion du Portugal. Proposition concernant le secteur agricole 
(communication de Ia Comission au Conseil), deuxieme partie, p. 77. 

A extensao territorial dessas zonas atingiria, em 1979, a volta de 34 
milhOes de hectares, correspondendo a 31 % do numero total de explora<;oes 
agrfcolas, 33% da SAU, 55% da area florestal das explora<;oes agrfcolas, 
27% dos efectivos bovinos, 53% dos efectivos ovinos, 47% das pastagens 
permanentes, 28% das forragens cultivadas e 21 % dos olivais da EUR 9. 
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E indiscutfvel a sua relevancia econom1ca, pelo menos no subsector 
pecuario, acrescendo o facto de, em geral, serem tais zonas produtoras de 
bens em que a Comunidade e deficitaria e os sistemas de prodU<;ao serem 
dos menos dependentes do exterior. Por outro lado, as RM comunitarias 
localizam-se sobretudo no sui da EUR 9, integrando-se portanto num espa<;o 
que reivindica novas medidas de polftica, bem como novo quadro de 
oportunidades, mais equitativo e globalmente mais eficiente. 

FIGURA 3 

Zonas desfavorecldas na EUR 9 (segundo a Directlva n. 0 75/268/CEE) 

- Zonas montanhosas 

~ ., 
~ Zonas desfavorecidas ameaQadas de despovoamento 

- Zonas afectadas par handicaps especlficos 

Fonte: La situation de /'agriculture dans Ia Communaute. Rapport 1979, p. 153. 
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3 - Aplicabidade das medidas comllllidrias ao nrvel das a~ agrfcolas 

A Directiva n. o 75/268/CEE, de 28 de Abril de 1975, sobre a agricultura 
de montanha e de certas zonas desfavorecidas, contem urn conjunto de 
normas visando reforc;:ar os instrumentos da polltica de modernizac;:ao de 
explorac;:oes, cujos efeitos em certas regioes defrontadas com obstaculos 
naturais, mais ou menos permanentes e especlficos, foram limitados ou ate 
nulos nos primeiros tempos de aplicac;:ao da polftica estrutural comunitaria. 

Em ordem a sua aplicabilidade as RM portuguesas, podem-se destacar 
na directiva alguns aspectos onde as dificuldades serao mais diffceis de 
superar. 

Em primeiro Iugar, a delimitac;:ao das zonas baseia-se em criterios de 
definic;:ao (artigo 3. o da citada directiva) predominantemente flsicos (solo, 
clima, relevo) e demograficos, nao atendendo a outras potencialidades de 
desenvolvimento regional induzidas ou retardadas pela economia global 
envolvente (1). Em particular, nao considera os factores s6cio-econ6micos da 
empresa agricola, condicionantes decisivos da viabilidade dos sistemas de 
produc;:ao e, portanto, da adopc;:ao de inovac;:oes tecnol6gicas. 

E certo que a delimitac;:ao das zonas desfavorecidas constitui questao 
complexa; mas, tida em conta a relativa especificidade a que estao 
submetidas muitas das RM portuguesas, afigura-se-nos que certas normas da 
directiva serao de problematica aplicac;:ao em multiplas situac;:oes. 

A hegemonia dos criterios flsicos podera exemplificar-se com o limite 
mlnimo de 3 ha de SAU, para atribuic;:ao da indemnizar;ao compensat6ria 
(artigo 6. 0 ). Nao tera efeitos nitidamente diferentes o limite de 3 ha nos 
minifundios da montanha portuguesa, dada a distribuic;:ao das estruturas 
da explorac;:ao agricola (ver figura 1), e na generalidade das RM da EUR 9? 
E incontroverso que se torna necessario encontrar limiares mlnimos de 
eficiencia da explorac;:ao agricola, e incontroverso que e comparativamente 
diminuta a fertilidade da generalidade dos solos portugueses, mas tambem 
e seguro que uma polltica de subsldios generalizados, tao simplista como e 
a dos montantes de indemnizar;ao compensat6ria baseados nos efectivos 
pecuarios, nao podera excluir parte substancial da populac;:ao residente e com 
actividade produtiva. Esta limitac;:ao na previsao da norma abrira o caminho 
a atitudes de distorc;:ao por parte dos interessados, alguns dos quais, por 
meios artificiosos e burocraticos, se poderao colocar na posic;:ao formal de 
potenciais beneficiarios. Assim, a medida de polftica em causa nao conduzira 
a adequac;:ao entre os sistemas produtivos e as estruturas empresariais da 
agricultura de altitude, sendo ainda duvidosa a sua eficacia, numa mera 6ptica 
social e redistributiva. 

(1) Outro aspecto merecedor de crftica e o de a identificac;:ao se basear quase 
integralmente no ponto de vista agrfcola e com o objective fundamental de conseguir a paridade 
dos rendimentos, 6bice apontado numa publicac;:ao de Arkleton Trust (1979, p. 13). 

303 



Nao se pode ignorar que, segundo o lnquerito as Explorac;:oes Agrfcolas 
de 1968, a proporc;:ao das explorac;:oes com menos de 4 ha de area e 7 4 % 
do numero total. Em termos de area, as explorat;oes com menos de 4 ha 
ocupam na Regiao Norte 24,9% da area total e na Regiao Centro 27,6 %. 
Daf a sensibilidade quanta a fixac;:ao do limite em causa. 

0 artigo 7. o da directiva dispoe sabre princfpios a observar quanta a 
intensificac;:ao pecuaria e ao aproveitamento das superficies forrageiras, 
principalmente atraves de bovinos produtores de carne. Para o caso portugues 
seria adequado admitir mais elevada flexibilidade no respeitante a especies 
e tunc;:oes pecuarias, em virtude de a vocac;:ao de vastos espac;:os nacionais 
ser diversa da verificada na EUR 9, e dada a diferente situac;:ao perante o 
contexto produtivo da pecuaria portuguesa, nos tempos recentes em 
crescendo de dependencia externa de factores produtivos. 0 limite de 50 UC 
par hectare de superffcie forrageira total da explorac;:ao, determinado na alf
nea a), n. o 1 do mesmo artigo 7. o, deveria, par isso, atender ao nfvel de intensi
ficac;:ao e a origem desta, para evitar privilegiar sistemas de produc;:ao animal 
desligados da terra, e incentivar a incorporac;:ao razoavel de recursos naturais. 

A Directiva n. o 75/268/CEE contem, no essencial, normas dirigidas a 
produc;:ao animal. Se esta e relevante para muitas das RM portuguesas, nao 
se podem, no entanto, dispensar medidas de cunho estrutural no concernente 
a produc;:ao vegetal, tanto agricola como florestal. A pobreza relativa do nosso 
solo e a sazonalidade imposta pelo clima tornam decisivo o papel das 
plantac;:oes arbustivas e arb6reas, exigindo investimentos recuperaveis em 
prazos mais dilatados e requerendo medidas que o tftulo 111 da directiva nao 
contempla. Daf a dificuldade de dispor de um leque adequado de op<;oes 
quanta a actividades produtivas para as RM portuguesas e as reduzidas 
hip6teses de alcance dos rendimentos comparaveis, exigidos pelas normas 
comunitarias numa base meramente espacial, determinada alias pelos 
rendimentos dos sectores nao agrfcolas. 

As normas comunitarias consideram ainda de forma insuficiente a 
produc;:ao silvfcola, muito importante entre n6s, mesmo enquanto parte 
integrante da empresa agraria, que condiciona decisivamente os rendimentos 
dos agricultores. Portugal e o unico pafs da EUR 12 com excedente de 
comercio externo para o conjunto das madeiras, mas a maior parte da 
superffcie florestal portuguesa (75,2%) integra-se no sector privado e localiza
-se em grande parte nas explorac;:oes de reduzida dimensao, constituindo 
suporte econ6mico de economias extremamente frageis. 0 investimento 
florestal, alem de requerer prazos amplos para gerar proveitos, implica em 
muitas das RM portuguesas riscos particularmente elevados, par efeito da 
eventualidade de incendios, os quais nao deverao impedir o empreendimento 
de florestac;:ao, bem como o ordenamento da superffcie florestal existente. 
S6 que meios e medidas adequados se nao dispensam tambem neste domfnio 
para superar obstaculos entre n6s acrescidos ou agravados, seja devido ao 
ambiente ffsico, seja a sensibilidade econ6mica e social de amplos estratos 
da populac;:ao activa. 
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4 - Aplcabidade das medidas COII1IIIIitiria ao nrvel das regiiies 

A PAC, no seu conjunto, tern experimentado insucesso quanta a compo
nente regional, em particular no que respeita a atenua<;:ao das disparidades 
de desenvolvimento. Se a experiencia prova ser inadequada qualquer polftica 
agricola marcadamente sectorial para debelar as disparidades econ6micas e 
sociais entre regioes, nao podendo par isso a PAC, par si s6, aspirar a 
resultados brilhantes em tal domfnio, nao deixa de ser surpreendente o 
contributo, em geral dado, para o agravamento da situa<;:ao de partida. As 
medidas de ajuda para moderniza<;:ao das explora<;:oes nao tiveram, ate hoje 
e nas regioes menos favorecidas, a incidencia desejavel, justificando-se a 
expansao proporcionada dos projectos de desenvolvimento, com vista a 
alcan<;:ar resultados de expressivo significado para tais regioes, pese embora 
o retardamento do infcio da aplica<;:ao de tais medidas em Fran<;:a e na ltalia 
(P. Henry, 1981, p. 45). 

De qualquer maneira, os resultados obtidos tern sido duramente 
c riticados, reivindicando as regioes afectadas transforma<;:oes inadiaveis cujo 
sentido aponta para uma mais acentuada integra<;:ao das polfticas (agricola, 
regional, industrial e social), para a adop<;:ao de programas mais especfficos 
(como os contidos no chamado Pacote Mediterranico) e para a ac<;:ao 
conjugada dos varios fundos (FEOGA, Fundo Regional e Fundo Social). 

Ainda e cedo para se ajuizar dos frutos dessas altera<;:oes; no entanto, 
afigura-se-nos que as condi<;:oes de exito passam par dais requisitos 
essenciais: 

a) Considerar nas medidas de polftica as desvantagens e vantagens 
relativas das regioes desfavorecidas, visando, na medida do 
possfvel e a prazo, um equilibria com beneffcios recfprocos; 

b) Actuar, tanto na concep<;:ao como na execu<;:ao, no concernente 
a polftica de desenvolvimento regional, de forma tao 
descentralizada quanta possfvel, o que implica sensibilizar 
as popula<;:oes e compatibilizar adequadamente os poderes 
da regiao, do Estado membra e da Comunidade. 

Sabre a especificidade das RM portuguesas perante a questao das 
desvantagens e vantagens relativas, seria importante que ante a PAC os 
respectivos sistemas de produ<;:ao fossem considerados como detentores de 
potencialidades pr6prias, para diversas produ<;:oes cuja procura e diferente 
da dos produtos de massa, par gerarem bens de qualidade personalizados 
individual ou colectivamente e detentores de perspectivas aliciantes, bern 
distintas das produ<;:oes em que a Comunidade e preocupadamente 
excedentaria. Muitos, mas nao todos, entre as produtos com futuro nas RM 
nao deverao ser · tidos como oferta excedentaria, amparada pel a subsfdio 
permanente, mero prolongamento au faixa marginal do actual pacote de 
sustenta<;:ao gravosa para o or<;:amento comunitario. Tornam-se necessarias 
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ajudas, sem duvida, para melhorar as estruturas e criar infra-estruturas nas 
RM; mas nem todos os casos correspondem a formas de sustenta<;:ao social 
da produ<;:ao agricola em zonas inviaveis, com vista a evitar ou atenuar a 
desertifica<;:ao e estagna<;:ao regionais. lsto porque zonas existem onde serao 
viaveis novas produ<;:oes, com outras tecnologias, incentivadas por uma 
procura diferente. Elas nao podem ser esquecidas, nem desperdi<;:adas as 
suas potencialidades, pois, se o fossem, estar-se-ia a obviar a consecu<;:ao 
do 6ptimo global, envolvendo os espa<;:os e recursos no seu todo. 

FIGURA 4 

Valores comparativos da produtividade entre os sistemas de produc;io de vinha (V), 
pastagem com bovinos (L), cereals (C) e povoamentos florestais (F) nas regioes de 
Beauce, Beaujolais, Montanha de Clermont e Montanhas Secas. 
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Fonte: Marcel L. Mazoyer, «Origins and mechanisms of reproduction of the regional 
discrepancies in agricultural development in Europe», European Review of Agricultural Economics, 
1981 ' 8-213, p. 189. 
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Neste ponto salientaremos duas situa96es, por se nos afigurarem 
exemplares. 

A primeira refere-se ao ordenamento agrario das AM. Estas em muitos 
casas nao poderao competir, no mesmo plano de condi96es, com as regioes 
normais. 0 leque das suas op96es e mais estreito, por a produtividade de 
certas actividades agrarias nao alcan9ar o limiar de acumula<;ao. E o que 
traduz a figura 4, embora os dados oferecidos s6 muito prudentemente 
possam ser trasladados para outras regioes. Particularmente quanta aos 
cereais, a inferioridade das AM e nftida, indiciando a sua sensibilidade neste 
domfnio. 

Se o leque de escolha frequentemente se restringe a reduzido numero 
de produtos, e se a produ9ao destes decorre de imperatives ecol6gicos ou 
econ6micos, entao este condicionalismo deve ser tido em conta, passando 
a manuten9ao da produ9ao regional a corresponder a um custo colectivo do 
sistema global, exactamente na medida em que se justificar preservar esse 
minima de actividade na regiao, e nao como irracional subproduto de qualquer 
polftica de sustenta9ao de excedentes das zonas ferteis. 
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FIGURA 5 

Valor real dos subsidios de montanha 
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Fonte: J. M. M. Cunningham, The Agricultural Potencial of Marginal Areas, Langholm (UK), 
The Arkleton Trust, 1979, p. 12. 

Notas.- 1) 0 subsfdio por vaca inclui o subsfdio de vitelo; 2) Os subsfdios nao incluem 
o suplemento de manutenc;ao de lnverno; 3) Os valores estao deflacionados pelo fndice de prec;os 
de retalho. 
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A segunda situa<;ao reporta-se a estabilidade dos sistemas de produ<;ao. 
A reduzida margem de op<;oes enunciada e a vantagem, mesmo em termos 
eco-energeticos, de se adoptarem sistemas de produ<;ao mistos, seja de 
especies vegetais, seja de animais, implicam a necessidade de consideravel 
estabilidade, em grau mais elevado que nas zonas normais, especialmente 
nas baixas ferteis, onde complementaridade e suplementaridade entre 
actividades produtivas nao sao tao flagrantes. A figura 5 evidencia a profunda 
instabilidade relativa dos subsfdios de montanha quanta a vaca e a ovelha 
nas regioes escocesas. Compreende-se, para esse perfodo, o declfnio do valor 
atribufdo a especie bovina, decorrente do excesso crescente da oferta de 
Ieite na CEE. Todavia, a propor<;ao entre efectivos bovinos/ovinos, corres
pondente a optimiza<;ao do sistema pecuario, fica a merce destas varia<;oes 
geradas par rela<;oes entre a oferta e a procura, decisivamente influenciadas 
pela produtividade das regioes de mais elevada fertilidade e ate pela 
conjuntura do mercado mundial. De qualquer modo, os sistemas de produ<;ao 
das RM, ja de si submetidos a magra amplitude de op<;oes, sao altamente 
sensfveis a varia<;oes bruscas, devendo ser levada em conta a viscosidade 
de adapta<;ao que naturalmente revelam. 

A componente estrutural da PAC e intensamente menos integrada do que 
a componente mercados e pre<;os, no sentido de depender menos das 
decisoes das instancias comunitarias e mais da soberania de cada Estado 
membra. Como os membros da CEE mantem estruturas administrativas 
regionais diversas, com poderes funcionais diferentes, tal situa<;ao tem 
condicionado a eficiencia da aplica<;ao das medidas de polftica, em especial 
as dirigidas a atenua<;ao das desigualdades espaciais de desenvolvimento. 
A ltalia, sem duvida carecente de corng1r estas desigualdades, tem 
experimentado nftidas dificuldades no domfnio da aplica<;ao das referidas 
polfticas. 

Quanta a situa<;ao portuguesa, depara-se, e certo, nalgumas regioes com 
sensibilidade crescente para a regionaliza<;ao e descentraliza<;ao polftico
-administrativas, encorajadas par uma lei fundamental acolhedora de rasgados 
princfpios descentralistas; mas a cria<;ao de 6rgaos de desenvolvimento 
regional adequadamente relacionados com os aparelhos administrativos do 
poder central nao tem sido tarefa facil, nem previsivelmente o sera no futuro. 
No entanto, urge que tais 6rgaos sejam criados e actuem: urge sobretudo 
aproveitar as iniciativas que vao brotando, com vista a conseguir uma ac<;ao 
empenhada e participada. 

5 - Medidas estruturais para as regiOes montanhosas portuguesas 

Os resultados alcan<;aveis dependerao estreitamente da validade 
intrfnseca das medidas de polftica estrutural, mas a incidencia destas revela-se 
prioritaria em domfnios como: infra-estruturas econ6micas e sociais; orde-
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namento agrario; transformac;:oes e comercializac;:ao dos produtos agrarJos; 
formac;:ao profissional e vulgarizac;:ao agricola. 

Nas RM portuguesas e patente a situac;:ao de carencia quanto a infra
-estruturas econ6micas e sociais, assim como quanto a renovac;:ao das 
plantac;:oes arb6reas e arbustivas, areas preferenciais de actuac;:ao, a conjugar 
com a expansao da hidraulica agricola, enquadrada numa gestao eficiente 
dos recursos hfdricos. As normas comunitarias admitem ajudas para estes 
tipos de intervenc;:ao; todavia, e not6ria a nossa dificuldade na elaborac;:ao 
de projectos, materia onde um papel de relevo nao deixara de caber as 
instituic;:oes de desenvolvimento regional. 

0 ordenamento agrario a nfvel regional, e de modo especial no tocante 
as RM, pressupoe a fixac;:ao de orientac;:oes genericas a nlvel nacional. Por 
outro lado, os novos sistemas de produc;:ao empresariais, para constitufrem 
suporte eficaz do sector agricola, terao de resultar da ponderac;:ao das 
respectivas potencialidades econ6micas e sociais. Nao bastara transferir 
conclusoes fundadas em dados das regioes mais ferteis; havera que promover 
investigac;:ao virada a complexa problematica que afecta o meio regional em 
concreto, sendo defensavel admitir que os estudos de Indole biol6gica, 
econ6mica e sociol6gica beneficiem, se prosseguidos e coordenados sob a 
egide de uma mesma instituic;:ao radicada regionalmente, tal como afirma J. 
M. M. Cunningham {1979, p. 5}, embora reconhe<;:a nao ser o ponto de vista 
prevalecente na Gra-Bretanha. 

Dado que em geral nas RM a agricultura extravasa a func;:ao meramente 
produtiva, emergindo como decisiva a polftica de salvaguarda do ambiente 
natural, mais diffcil se torna fixar o grau de intensificac;:ao dos seus sistemas 
organizativos. G. Wibberley chama a atenc;:ao para algumas mudanc;:as s6cio
-econ6micas operadas nas decadas recentes, susceptfveis de colocar em 
causa o fundamentalismo agricola e rural (1981, pp. 164-167}, cabendo, em 
muitos casos, a agricultura papel menos vital. Tambem a perificidade 
econ6mica impoe aqui as suas regras de viabilidade dos sistemas produtivos, 
convertendo-se em questao altamente sensfvel o acesso perante os 
respectivos factores, situando-se os rendimentos per capita em estreita 
correlac;:ao com a distancia econ6mica (D. Biehl, 1978, p. 218}. 

Daf que as opc;:oes sobre ordenamento agrario propendam a privilegiar 
a componente dos produtos de qualidade e a incentivar a respectiva 
transformac;:ao, acrescentando esta o seu valor, melhorando a sua imagem 
e garantindo as suas personalidade e genuinidade. 

De qualquer modo, a determinac;:ao de um elenco de opc;:oes ressentir
-se-a do actual regime de sustentac;:ao de prec;:os dos produtos agrfcolas 
atraves da Secc;:ao Garantia do FEOGA. A observac;:ao do seguinte quadro 
permite avaliar a inferioridade relativa das OCMA para que as RM portuguesas 
se encontram em geral vocacionadas, para ja nao falar dos produtos 
florestais, tambem em geral exclufdos do anexo 11 do Tratado institutivo da 
CEE. 
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Tipoiogia das OCMA em fun.;iio da sustentac;iio dos rendimentos 
dos produtores agricolas 

Ano: 1976-1977 

Eficiencia Eficiencia lndicador des mecanismos des mecanismos do nfvel de preQos: 
OCMA Produtos da OCMA da OCMA 

para sustentar para assegurar preQo comun ita rio I 

os preQos internes protecQAo exterior preQo mundial 

I) .. . . . . . . . . . . . . ... Cereais, azeite. Muito elevada. Muito elevada. Muito elevado. 
II) . . . . . . . . . . . . . . . . . A<;:ucar. Elevada. Muito elevada. Muito elevado. 
Ill) .. . . . . . . . . Leite. Elevada . Muito elevada. Muito elevado. 
IV). . . . . . . . . . .... Oleaginosas, ta- Elevada . Fraca a nula. Ligeiramente 

baco. mais elevado. 
V) . . . . . . . . . . . . . . . . . Carne de bovi- Media . Media. Elevado. 

no. 
VI). . . . . . . . . . . . .. ... Carne de parco Fraca. Elevada. Ligeiramente 

e de aves. mais elevado. 
VII) ...... . . . . ..... Vinho de consu- Bastante fraca. Elevada. ldentico ou mais 

mo corrente. fraco. 
VIII). ........ . . . . . .. Frutos e le- Muito fraca. Fraca. ldentico ou mais 

gumes abran- fraco. 
gidos pel a 
OCMA. 

IX) .. . . . . . . . . . . . . . . . Outros produtos. lnexistente. Fraca. -

OCMA- Organiza<;:ao Comum de Mercados Agrfcolas. 

Fonte: P. Henry (1981), p. 26. 

A figura 6 confirma, mediante indicador indiscutfvel (montante do 
contributo de sustentac;:ao par activo), a distorc;:ao regional, com beneficia para 
as zonas de cereai ac;:ucar e Ieite, e com reflexos negativos na propria 
competitividade inter-1vgioes. Sera, par isso, de esperar alterac;:oes justificadas, 
ate pelo principia de iguais oportunidades entre Estados membros. 

A transformac;:ao e comercializac;:ao de produtos agrarios - cujas 
estruturas se apresentam incipientes no Sui da Europa, quando comparadas 
com a situac;:ao na Europa Central - constituem domfnio decisivo para o 
desenvolvimento das regioes menos favorecidas, e em particular das 
montanhosas. 0 papel das agro-industrias afirma-se af altamente relevante, 
e frequentemente insubstitufvel, pelo seu eventual contributo para: 

a) Melhorar as condic;:oes de emprego; 
b) Atenuar os efeitos centrfpetos do desenvolvimento econom1co; 
c) Mitigar os efeitos de agravamento dos custos de transporte 

relativos ao escoamento dos produtos. 

A melhoria na comercializac;:ao dos produtos, dada a excessiva 
atomicidade da oferta a nfvel da empresa agricola nas RM portuguesas, e 
inadiavel, importando concretiza-la, designadamente atraves da estruturac;:ao 
dos circuitos comerciais, tanto dos produtos de base como de qualidade. 
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FIGURA 6 

Contrlbuto regionallzado do FEOGA - Sec~io Garantia por activo agricola (UHT), 
em 1976-1977 
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Fonte: P. Henry (1981), p. 39. 
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A constitui<;ao de agrupamentos de produtores, figura tfpica da polftica 
comunitaria, sera uma forma de resposta a questao; porem esta figura carece 
de adapta<;oes face as necessidades das regioes minifundiarias portuguesas. 
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Nos pr6prios, em publicac;:ao anterior (1981, pp. 49-50), apontamos alguns 
obstaculos a aplicabilidade do Regulamento n. o 1360/78 (requisites de 
superficies mfnimas ou volumes produzidos e universo de produtos 
abrangidos). Assumiria particular significado se tais agrupamentos pudessem 
desempenhar um papel activo no suporte da comercializac;:ao dos produtos 
colectivamente diferenciados, designadamente oriundos de regioes 
demarcadas. 

A transformac;:ao e a comercializac;:ao de produtos agrarios, em muitas 
das regioes menos favorecidas, poderao beneficiar com o estabelecimento 
de relac;:oes contratuais duradouras, nomeadamente sob forma de integrac;:ao 
vertical. Mas na transformac;:ao agro-industrial, nao raro ha que operar em 
espac;:os mais vastos que a zona de montanha, abrindo caminho a integrac;:ao 
com regioes planas, embora como salienta Dusan Tomic (1981, p. 304) a 
ligac;:ao organica entre regioes desses dois tipos envolva um empreendimento 
complexo. 

A oferta de produtos agrfcolas nas regioes menos favorecidas apresenta
·se frequentemente em termos marcadamente heterogeneos. Ao lado da 
produc;:ao para o mercado, permanece uma agricultura muito intensiva, virada 
ao abastecimento da propria famflia agricultora, nao sendo por vezes viavel 
dispensar nem uma nem outra, e originando-se antagonismos entre agricultura 
comercial e de subsistencia, como o que A. Fioravanti-Molinie (1978, p. 169) 
anota para Barre-des-Cevennes. As condic;:oes econ6mico-sociais dos anos 
recentes, pressionando em muitas situac;:oes a expansao da agricultura a 
tempo parcial, designadamente nas RM, mediante acumulac;:ao com acti
vidades de artesanato ou turismo, contribuirao para acentuar esse anta
gonismo e solidificar o que Michael Tracy (1981, p. 433) qualifica de 
«agricultura dual» (explorac;:oes altamente produtivas viradas para mercados 
afastados e pequenas explorac;:oes ligadas parcialmente quando muito a 
mercados locais). 

No ambito da revisao da polftica socioestrutural, as acc;:oes com base 
no Regulamento (CEE) n. o 355/77 (transformac;:ao e comercializac;:ao de 
produtos agrfcolas) e no Regulamento (CEE) n. o 1360/78 (agrupamentos de 
produtores) «recebem um apoio quase unanime, sublinhando mesmo alguns 
Estados membros que os fundos que lhes sao consagrados devem ser 
aumentados. 

Todavia, os Parses Baixos formulam por ora uma reserva sobre a sua 
prorrogac;:ao a Iongo prazo. A ltalia solicita que seja introduzida a possibilidade 
de adiantamentos, na directiva sobre transformac;:ao e comercializac;:ao» (2). 

Finalmente, a importancia da formac;:ao profissional e da vulgarizac;:ao 
agrfcolas decorre da relevancia do factor demografico para o desenvolvimento 
das RM, em geral defrontadas com o exodo e o envelhecimento pronunciados. 

(2) Cf. Agra Europa, n. 0 1249, de 15 de Abril de 1983. 
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As RM de Portugal nao se eximem a regra da viabiliza9ao demografica da 
sociedade rural, intimamente dependente da cria9ao de condi96es de vida 
aceitaveis pelas comunidades locais, bern como da oportunidade de exercer 
actividades econ6micas aptas a proporcionar razoaveis nlveis de rendimento. 
Mas a realiza9ao destas actividades requer, nao raro, prepara9ao para o 
desempenho de novas profissoes e cria9ao de ambiente receptivo as 
inova9oes, suscitando estas, no caso de popula9oes idosas, dificuldades 
particulares, como foi apontado na discussao de urn documento de E. Bove 
e L. Venzi sobre a experiencia de substitui9ao da oliveira nas colinas do Sui 
da ltalia (1981, p. 396). 

A execu9ao de urn programa de forma9ao profissional nestas 
circunstancias depara com multiplos obstaculos, como por exemplo os 
resultantes do isolamento. John Bryden toea a importancia da formar;ao 
itinerante, na fase de arranque do desenvolvimento regional {1981, p. 492), 
ao mesmo tempo que aponta as dificuldades de criar postos de trabalho nos 
sectores nao agrlcolas, compensat6rios do declfnio da popula9ao activa 
agricola {1981, p. 483). Esta uma das razoes por que, segundo o mesmo 
autor, o Highlands and Islands Development Board atribuiu ao sector agricola 
papel decisivo na fase de arranque. 

As op9oes quanto a prioridade atribulvel aos sectores para elevar o 
nfvel de emprego nas RM requerem estudo e reflexao. Por exemplo, Lars 
0. Persson e Olof Bolin, mediante abordagem de fei9ao multidisciplinar e com 
recurso a analise beneffcios-custos, concluem que na Suecia muitos projectos 
indicam que o sector agricola pode, pelo menos no curto prazo, constituir 
base, quando os recursos existam, para manter o mlnimo de popula9ao 
pretendido, dada a vulnerabilidade de muitas das actividades nao agrlcolas, 
por efeito das vantagens relativas (1981, p. 517). 

6 - Medidas ilstitucionais para as regi6es montanhosas portuguesas 

A polftica comunitaria para as regioes menos favorecidas depende em 
elevado grau das polfticas nacionais. Como afirma A. Neto da Silva {1982, 
p. 291 ): «Os resultados obtidos, ainda que mere9am reservas pontuais, dao, 
em termos gerais, a tendencia provavel da evolu9ao das disparidades de 
desenvolvimento regional na futura CEE dos Doze, dada a provada 
inoperacionalidade das polfticas estruturais comuns e o caracter elementar 
das polfticas regionais (quando existem) nos palses aderentes». Os Estados 
membros, alem de congregarem polfticas regionais com conteudo variavel, 
tern contado para a sua execu9ao com quadros institucionais muito 
diferenciados, frequentemente inaptos para prosseguir as ac9oes mais 
prementes. A situa9ao exige, segundo Giusepe Orlando e Gervasio Antonelli 
(1981, p. 232), a crltica da interven9ao havida e a procura de nova estrategia. 
E que o quadro institucional, mormente quanta a configura9ao dos entes de 
desenvolvimento regional, condiciona liminar e decisivamente a eficacia das 
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acc;:oes, sendo o garante da receptividade dos impulsos pr6prios das 
populac;:oes e da participac;:ao destas. As transformac;:oes sociol6gicas carecem 
de um substracto institucional para apoiar as iniciativas, cabendo aos entes 
de desenvolvimento exercer func;:ao crucial neste domfnio. 

No ambito da polftica comunitaria o equilfbrio de poderes aos nfveis 
comunitario e nacional assume elevada importancia, particularmente na inter
·relac;:ao com as componentes regionais dos aparelhos da Administrac;:ao 
Publica. asoecto de indiscutfvel relevancia actual no caso portugues. 

Ainda no nosso caso, entendemos dever salientar o papel especial que 
as sociedades de desenvolvimento regional poderao exercer quanta as 
questoes das zonas fronteiric;:as e da diferencia<;ao colectiva de produtos (aqui, 
designadamente na constituic;:ao e manutenc;:ao das regioes demarcadas). 
A situac;:ao das zonas fronteiric;:as tem sido objecto de recomendac;:oes de 
origem diversa, por muitas delas se confrontarem com obstaculos especfficos 
e impeditivos do desenvolvimento. A publicac;:ao da UN-ECE/FAO (1979), 
Problems of the Agricultural Developments of Less-favoured Areas, regista a 
existencia de vastas zonas sujeitas aos mecanismos de depressao, por 
corresponderem a espac;:os de transic;:ao entre polfticas econ6micas nacionais. 
Na mesma publicac;:ao (p. 172), ainda se evidencia que os nfveis de 
desenvolvimento dos distritos espanh6is sao marcadamente baixos junto da 
fronteira com Portugal, aspecto nao destitufdo de significado para os dois 
pafses. 

As zonas fronteiric;:as justificarao medidas particulares, tendo em conta 
os efeitos negativos e a marginalizac;:ao a que estao submetidas, seja em 
resultado da perificidade econ6mica, seja por via da conflitualidade de 
interesses espaciais inter-Estados. Esta sera passfvel de superac;:ao ou 
atenuac;:ao, se forem empreendidos esfor9QS no sentido de conciliar tais interesses 
compartilhando custos comuns para obter frutos mutuos das iniciativas de 
desenvolvimento nos espac;:os envolvidos. 

As entidades de desenvolvimento regional estarao tambem aqui bem 
colocadas para congregar esforc;:os com as suas congemeres, sem prejufzo 
das soberanias nacionais e em articulac;:ao com o poder central. Se as 
situac;:oes de estagnac;:ao geradas nas fronteiras polfticas e econ6micas sao 
apenas removfveis atraves de acc;:oes bilaterais, estas pressupoem que as 
entidades de desenvolvimento regional que as promovem sejam dotadas de 
certa flexibilidade funcional: portanto nao encerradas em qualquer espartilho 
rfgido de competencias residuais, mero prolongamento de polfticas decididas 
no exterior e a revelia das comunidades locais. 

Quanta a diferenciar;ao colectiva, as RM cabe contabilizar, em seu 
proveito, a crescenta procura de produtos de qualidade e personalizados. Para 
corresponder, porem, as solicitac;:oes do mercado, para lanc;:ar e manter 
prestigiados esses produtos, para os nao confundir com as produc;:oes de 
massa e obter prec;:os compensadores, importa constituir organizac;:oes que 
coordenem e disciplinem as multiplas acc;:oes necessarias para o efeito. 
lncumbir-lhes-a, a estas organizac;:oes, contribuir para preservar a qualidade, 
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acolhendo iniciativas adequadas, conjurando aventuras ou artificialismos, 
apoiando esfor9os de promo9ao, em suma, prestando a sua colabora9ao, na 
consagra9ao de marcas com genuinidade regional. 

0 esfor9o de diferenciaqao colectiva e prioritario para muitas das nossas 
AM. Pensamos, todavia, que nao devera confinar-se aos produtos agrfcolas, 
vegetais ou aniniais, mas estender-se a varios produtos do artesanato e do 
turismo, cabendo participar nesse esfor90 as institui96es a quem competir 
conceber e coordenar a polftica regional, sem prejufzo da cria9ao de 
entidades especializadas, nacionais ou regionais, vocacionadas para disciplinar 
as opera9oes econ6micas em causa e homologar os produtos. Julgamos 
possfvel distinguir as competencias de umas e outras, respeitar os respectivos 
limites de ac9ao e sua representatividade, sem incorrer na promiscuidade 
esteril de multiplos organismos interveniE:mtes ou em processos complexos 
de decisao burocratica. 

7 - Consileraqiies finais 

A aprecia9ao efectuada, por ser fragmentaria e aproximativa, nao permite 
formular urn balan9o global da aplicabilidade da polftica comunitaria em 
questao. 

Esta tern sido objecto de crfticas contundentes, relacionadas em 
particular com a problematica do alargamento da Comunidade. As trans
forma96es anunciadas constituirao mudan9a renovadora, acarretando a 
inversao dos resultados negativos, ou limitar-se-ao a mero ajustamento 
circunstancial, de per si insuficiente para realizar os objectivos em causa? 
0 futuro o dira. 

De qualquer maneira, a adaptabilidade das directivas s6cio-estruturais as 
regioes de montanha portuguesas requer a altera9ao de algumas das suas 
normas, tendo em conta as estruturas das empresas existentes, bern como 
os imperatives do ordenamento agrario, cujos sistemas produtivos exigem 
reconversao mas revelam elevada sensibilidade. 

Mas a supera9ao dos obstaculos a aplica9ao das medidas estruturais 
dependera ainda da capacidade para motivar e mobilizar as popula96es, para 
apoiar selectivamente as iniciativas surgidas, tendo em considera9ao os 
respectivos custos econ6micos e sociais. Conseguir que essas popula96es 
participem de modo significative na elabora9ao e execu9ao dos projectos de 
desenvolvimento, atraves de impulso de renova9ao propria e auto-sustentado, 
nao sera tarefa facil. Tambem nao sera necessariamente, apesar de alguns 
resultados duvidosos e experiencias fracassadas, o enveredar pela aventura 
ou trilhar o caminho da utopia. A metodologia cientffica do desenvolvimento 
regional, mesmo no tocante as regioes rurais, tern progredido o suficiente, 
mau grado as lacunas e domfnios de controversia existentes, para permitir 
que as regioes montanhosas portuguesas, mesmo considerando as suas 
desvantagens relativas, tao flagrantes em vastos domfnios, dela possam 
beneficiar. 
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Nao bastara, porem, o entusiasmo. Sao precisos meios para se obterem 
transforma96es estruturais e forjar institui96es que sejam o garante da 
descentraliza9ao conjugada com desenvolvimento. Mais ainda do que meios, 
torna-se essencial a forma9ao de uma atitude colectiva e convergente das 
comunidades locais, no sentido de elas pr6prias, assumindo o desafio, 
desempenharem, na concep9ao e na ac9ao, o papel fulcral na senda da 
melhoria das suas condi96es de vida. 

Pelo que conhecemos das popula96es serranas, das suas tradi96es 
comunitarias impregnadas de solidariedade e disponibilidade, pensamos que 
responderao afirmativamente, vencendo-se assim o desafio e come9ando a 
inverter-se o processo de abandono, e ate de esmagamento, a que homens 
e mulheres das serras portuguesas tem sido votados. 
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LOUREN90, Joaquim da Silva - Aplica(:ao das medidas comunitarias 
as regioes de montanha de Portugal 

RESUMO: 

Partindo das estruturas agrarias e dos factores especfficos ambien
tais, o A. tenta apreciar a aplicabilidade das medidas de polftica da GEE 
com vista ao desenvolvimento das regioes montanhosas portuguesas. 

Sem chegar ao balanQo de vantagens e desvantagens face a ade
sao, sao apresentados casos de desajustamento perante aquelas medi
das e evidenciados obstaculos de remoQao dificfl. 

A questao minifundiaria, acrescida dos problemas peculiares do meio 
mediterranico, constitui o cerne da apreciaQao. Entre os entraves ao de
senvolvimento daquelas regioes, sobressaem o envelhecimento demogra
fico, os efeitos da perificidade econ6mica e a viabilidade altamente con
dicionada de certos sistemas de produQao agraria. 

A integraQao e a globalizaQao da polftica regional, em quadro alar
gadamente participative, surgem como exigencias de qualquer processo 
de recuperaQao, constituindo domfnios de actuaQao prioritaria a diferen
ciaQao colectiva dos produtos de qualidade e a criaQiio de agro-industrias. 

LOUREN90, Joaquim da Silva - EEC policy mountain regions in Portugal 

ABSTRACT: 

The author discusses the adequacy of EEC policy to the development 
of the mountain regions in Portugal. 

Attention is particularly given to the small-holdings general problem. 
Among the main difficulties the author points out some demographic pro
blems, the periphery effects and the precarious viability of the present 
agricultural production systems. 

The need for an integrated regional policy and participation are em
phasized; particular attention should be given to the quality of the pro
ducts and to the development of the agro-manufacturing sector. 
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