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Resumo

O objectivo é analisar o modo como as várias formas e orientações que a Política Agrícola

Comum (PAC) foi assumindo, desde o início da sua aplicação em Portugal, condicionaram

a evolução dos sistemas de agricultura de sequeiro de um conjunto de concelhos do sul do

Baixo Alentejo e também a forma como Portugal, aproveitando a margem de manobra que

possui, ao nível da aplicação dos regulamentos comunitários, foi orientando esta política

relativamente a um conjunto de actividades consideradas, pelos decisores políticos, como

nucleares para agricultura portuguesa, condicionando, assim, a sua própria evolução.

Para tal, identificaram-se quatro actividades, consideradas representativas da agricultura

de sequeiro dos concelhos de Almodôvar, Castro Verde e Mértola (cereais de sequeiro,

ovinos de carne e leite e bovinos de carne), tendo-se construído os orçamentos parciais

e procedido à determinação das respectivas margens brutas, bem como da contribuição

das ajudas comunitárias para a sua formação, em três momentos-chave da aplicação da

PAC em Portugal: 1992, 1999 e 2004.

Paralelamente é descrita a evolução sofrida pela PAC, desde 1986 até à actualidade, pro-

curando identificar relações causa-efeito entre as diferentes dinâmicas estudadas.

Palavras-chave: PAC, ajudas, Alentejo, ovinos, bovinos, cereais



The Common Agricultural Policy and the paths of rainfed
agricultural systems in southern Baixo Alentejo

Abstract

The aim is to evaluate how the various forms and guidelines that the Common Agricultural

Policy (CAP) has assumed since its implementation in Portugal, has conditioned the evo-

lution of rainfed agricultural systems, on a number of municipalities in southern Baixo

Alentejo and also the way how Portugal, using its margin in the application of EU regu-

lations, has directed this policy towards a number of key activities considered, by policy

makers, to be essential for the portuguese agricultural sector, conditioning, therefore, its

own evolution and development.

To this purpose, four activities were identified, considered to be representative of the rain-

fed agricultural systems of the municipalities of Almodôvar, Castro Verde and Mértola (ce-

reals, sheep meat and milk production as well as beef cattle). Partial budgets were built for

each activity in three milestone years for the CAP in Portugal - 1992, 1999 and 2005 - al-

lowing the determination of gross margins as well as the contribution of EU farm-aids to

these margins.

Alongside, a description of CAP evolutions, from 1986 to nowadays, is made, in order to

identify cause - effect relationships among the different dynamics studied.

Key-words: CAP, farm-aid, Alentejo, sheep, cattle, cereal
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Nomenclatura

♀ fêmea

♂ macho

an. animal

CE Comunidade Europeia

CEE Comunidade Económica Europeia

d. dia/dias

DR Diário da República

GMD ganho médio diário

JOCE Jornal Oficial das Comunidades Europeias

MS matéria seca

N. A. não aplicável

OTE Orientação Técnico - Económica

PN produtividade numérica

PV peso vivo

QMG Quantidade Máxima Garantida

RPU Regime de Pagamento Único

SAU Superfície Agrícola Utilizada
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Capítulo 1

Introdução

Pretende-se neste trabalho, analisar o modo como as várias formas e orientações que a

Política Agrícola Comum (PAC) foi assumindo, desde o início da sua aplicação em Portu-

gal, condicionaram a evolução dos sistemas de agricultura de sequeiro de um conjunto

de concelhos do sul do Baixo Alentejo e também a forma como Portugal, aproveitando a

margem de manobra que os Estados-membros possuem, ao nível da aplicação dos regu-

lamentos comunitários, foi orientando esta política relativamente a um conjunto de acti-

vidades, politicamente consideradas nucleares na agricultura portuguesa, condicionado,

desta forma, a sua própria evolução.

Uma vez que a referida margem de manobra é exercida através de um conjunto restrito e

limitado de opções que ficam, ao nível da aplicação da regulamentação horizontal, a cargo

dos Estados-membros e também, desde 1992, através das medidas que materializam o

chamado segundo pilar da CAP, comummente agrupadas sob a designação de desenvolvi-

mento rural, cuja concepção está a cargo dos Estados-membros, este trabalho passará em

revista as evoluções operadas a estes dois níveis, a que se junta um terceiro, mais relacio-

nado com tratamentos de excepção que, de forma esporádica e, normalmente na sequên-

cia de circunstâncias excepcionais, têm sido concedidos a alguns sectores da agricultura

portuguesa.
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Capítulo 2

Enquadramento

Com a revisão intercalar da PAC foi instituído o Regime de Pagamento Único (RPU), cujos

principais objectivos declarados se prendiam com o reforço da competitividade da agri-

cultura comunitária, a promoção da qualidade dos alimentos e das normas ambientais e

a promoção de uma agricultura mais orientada para o mercado1, para o que se tornava

“necessário completar a transição do apoio à produção para o apoio ao produtor, intro-

duzindo um sistema de apoio ao rendimento, dissociado, para cada exploração agrícola”.

O Conselho da União Europeia considerava ainda, no mesmo regulamento, que este sis-

tema, designado pagamento único por exploração, não afectaria os montantes efectiva-

mente pagos aos agricultores e que deveria ser condicionado ao cumprimento de normas

ambientais, de segurança dos alimentos e de saúde e bem-estar dos animais, bem como à

manutenção da exploração em boas condições agrícolas e ambientais.

Desta abordagem do apoio a conceder aos agricultores, de resto proposta em Julho de

2002, na Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a Revi-

são Intercalar da Política Agrícola Comum2, era esperado que “ao deslocar os apoios para

práticas agrícolas mais extensivas e para ajudas internas com efeitos mínimos de distor-

ção dos mercados”, melhorassem “as oportunidades de mercado dos países em desenvol-

vimento”.

Naquele documento era ainda referido (p. 30): “O rumo da União Europeia é claro: redu-

1Cf. Regulamento (CE) n.º 1782/2003 do Conselho.
2COM(2002) 394 final.
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ção dos apoios que distorcem a produção e maior focalização na qualidade e segurança

dos alimentos, no desenvolvimento rural e nos serviços ambientais prestados à sociedade

em geral. Esta orientação reflecte as expectativas da população europeia e é do maior

interesse para os agricultores europeus”.

A aplicação do RPU em Portugal teve início logo em 20053 , pelo que, passados que estão

quatro anos, são já visíveis os seus efeitos ao nível da ocupação do solo, nomeadamente,

na região em análise e no que respeita às áreas anualmente semeadas com determinadas

culturas, em que se assiste, como veremos, a um decréscimo mais ou menos acentuado

da área de cereais e, dentro destes, do trigo rijo.

Uma evolução deste tipo, indicia, no mínimo, a hipótese da existência, na área geográfica

em estudo, de um sector agrícola assente em actividades que não se adequam a uma lógica

de mercado, na qual têm que se pagar a si próprias, a preços de mercado, assim se expli-

cando que, a partir do momento em que a atribuição de apoio no âmbito da PAC deixa de

impor a realização dessas mesmas actividades, uma fracção significativa das explorações

agrícolas reduza significativamente, ou abandone mesmo, essas actividades, trocando-as

até pelo cenário mais radical: o não fazer cultura alguma.

Este padrão de evolução, evidencia a existência de franjas do território, nas quais a gene-

ralidade das actividades ao dispor dos agricultores, considerando os recursos de que dis-

põem, formação incluída, redundam em resultados económicos negativos e que, como

tal, serão abandonadas logo que o suporte delas for dissociado, com consequências ainda

por avaliar no que respeita à ocupação e à manutenção de um nível mínimo de actividade

económica, nesses mesmos territórios .

Para levar a cabo a análise a que nos propomos, será seleccionado um conjunto de ac-

tividades de produção animal e de produção vegetal, para as quais serão elaborados or-

çamentos parciais, em determinados momentos marcantes da evolução da PAC, desde

o início da sua aplicação em Portugal, em 1986, até à implementação, em 2005, do RPU

que, como referimos, iniciou a transição dos apoios às produções, até então existentes,

para apoios aos produtores. Através destes orçamentos, será efectuada uma análise aos

contributos das principais ajudas, que vigoraram ao longo do período estudado, para a

formação do rendimento daquelas actividades.

Os anos seleccionados para a determinação dos resultados económicos das actividades

3Despacho Normativo n.º 32/2004.
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aqui analisadas, foram-no em função das duas grandes reformas da PAC ocorridas ao

longo do período em análise: as reformas de 1992 e de 1999.

Assim, temos como primeiro momento de análise o ano 1992, que considerámos ser re-

presentativo da PAC pré-reforma de 1992 e no qual está plenamente expressa a política

agrícola com que os agricultores portugueses foram confrontados nas suas decisões, desde

a adesão à então Comunidade Económica Europeia (CEE).

O segundo momento coincide com o próprio ano da reforma emanada da Cimeira de

Berlim, ou seja 1999, para o qual considerámos estarem os efeitos da reforma de 1992

plenamente reflectidos nas decisões de produção dos agricultores.

O terceiro e último momento analisado é o ano de 2004, ano que antecedeu a aplicação

do RPU em Portugal e para o qual se assumiu que os efeitos e orientações da reforma de

1999 condicionavam, em pleno, os processos de tomada de decisão dos agricultores.

Esta metodologia, focada apenas nas ajudas directas, procura identificar a sucessão dos

efeitos das opções de política agrícola nas rentabilidades de cada uma das actividades,

contribuindo, desta forma, para explicar as respectivas evoluções em termos da impor-

tância (área semeada anualmente, efectivos, etc.), que foram assumindo ou perdendo, no

conjunto dos sistemas de agricultura de sequeiro do Baixo Alentejo.

2.1 Âmbito geográfico do estudo

No sentido de estudar os percursos dos sistemas de agricultura de sequeiro ao longo deste

período de aplicação da PAC, optámos por focar a análise em três concelhos do extremo

sul do Baixo Alentejo: Mértola, Castro Verde e Almodôvar.

Esta opção retira-nos, deliberadamente, da zona dos melhores solos, para a qual é usual

considerar que existe um conjunto mais vasto de opções culturais viáveis, entre as quais a

cerealicultura de sequeiro, para fazer incidir a análise na zona de solos menos aptos para

a produção vegetal, pelo menos no sentido que tem sido atribuído ao termo, ou seja, na

perspectiva da cultura arvense de sequeiro, com preponderância para os cereais.

Pretendemos assim evidenciar eventuais artificialismos na evolução dos sistemas de agri-

cultura desta área geográfica, com uma aptidão agrícola limitada e, por esse facto, mais
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sensível aos estímulos de enviesamento transmitidos pela política agrícola. Este enviesa-

mento poderá assumir várias formas, de que destacamos a adopção de estratégias, tec-

nologias e modelos de produção não compatíveis com o mercado – e muitas vezes, com

a sustentabilidade dos próprios recursos utilizados no processo produtivo, com destaque

para o solo – e apenas viabilizados por intermédio dos montantes financeiros proporcio-

nados pelos regimes de ajudas inerentes à PAC, com maior ou menor influência de orien-

tações políticas nacionais.

2.2 Escolha das actividades de produção

Na escolha das actividades analisadas, procurou alcançar-se uma abrangência que, de

alguma forma, garantisse a representação de, pelo menos, os grupos culturais tradicional-

mente presentes nos sistemas de agricultura de sequeiro do sul do Baixo Alentejo.

As actividades escolhidas foram: cereais de sequeiro, ovinos de carne, ovinos de leite e bo-

vinos de carne. Refira-se que o conceito de “actividade” utilizado neste trabalho não coin-

cide com o conceito de “actividade elementar”4, mas sim com o de “actividade complexa”,

por resultar “da justaposição ou combinação de duas ou mais actividades elementares”

(Jorge, 1988).

Com este conjunto de actividades seleccionadas, procurar-se-á, como se referiu, eviden-

ciar a existência de um processo continuado de artificialização da agricultura da região

em estudo, através do favorecimento de determinados tipos de actividades no acesso aos

fundos comunitários e nacionais.

Um dos efeitos desta artificialização da agricultura é a artificialização do território onde

aquela se desenvolve, com destaque para o padrão da ocupação do solo. Outro dos efei-

tos, menos objectivo, decorre da eventual artificialização, e consequente fragilização, de

uma parte significativa da própria economia regional, pelo menos nas regiões mais de-

pendentes da agricultura e da actividade económica por ela gerada e começa a fazer-se

sentir desde 2005, com a implementação do RPU que, na ausência de medidas de política

agrícola que contrariem a lógica da racionalidade económica subjacente àquele regime5,

4Actividade define-se como “um processo específico para obter produtos a partir da combinação de re-
cursos em proporções fixas”(Jorge, 1988).

5Recorde-se que desde 2005, ano que coincidiu com a implementação, em Portugal, do RPU, e até Outu-
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tem conduzido não só a uma diminuição crescente das áreas semeadas anualmente com

determinadas culturas, como também à instalação de um clima de recessão entre os pres-

tadores de serviços à agricultura e os vendedores de factores de produção.

Para cada uma das actividades seleccionadas será estabelecido um modelo tecnológico,

considerado constante ao longo do período em análise, fazendo-se apenas variar os pre-

ços dos bens e serviços constantes nos orçamentos. Estes modelos tecnológicos foram

construídos tendo por base actividades com fraca incorporação tecnológica, por forma a

permitir assumir que a tecnologia subjacente a cada uma das actividades estivesse dispo-

nível, para a generalidade dos agricultores, ao longo de todo o período em análise.

Esta opção encerra em si alguma perda de rigor que, contudo, se nos afigura tolerável,

uma vez que o objecto deste trabalho incide, não sobre a margem bruta das activida-

des, enquanto indicador, mas sobre a contribuição das várias medidas de política agrícola

analisadas para essa margem bruta, permitindo assim comparar entre si essas diferentes

contribuições e evidenciar as diferenças de tratamento político de que as diferentes acti-

vidades foram alvo.

Os custos contabilizados referem-se apenas a encargos variáveis das actividades, decor-

rendo as receitas obtidas exclusivamente das actividades desenvolvidas, pelo que podere-

mos considerar que o resultado a que chegamos é um indicador bastante aproximado da

margem bruta das actividades consideradas. Será ainda calculada a importância relativa

de cada um dos componentes da receita, no valor global desta.

Desta forma, ficaremos em condições de determinar, em cada um dos momentos consi-

derados na análise, o nível de suporte inerente a cada uma das actividades e de comparar

esses níveis de suporte entre si, bem como as suas evoluções. Refira-se, por último, que

serão apenas considerados os instrumentos de suporte explícito, sendo desta forma igno-

rado o suporte implícito nos preços, quer de bens e serviços, quer de produtos.

bro de 2007, não foram considerados, pelo Ministério da Agricultura, novos contratos no âmbito da Medidas
Agro-ambientais.
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Capítulo 3

Cereais de sequeiro

3.1 Enquadramento

3.1.1 Rotação e práticas culturais

Os orçamentos elaborados para as actividades de produção de cereais de sequeiro, reflec-

tem as condições de produção do sul do Baixo Alentejo e baseiam-se nas contas de cultura

elaboradas no âmbito da Rede de Informação de Contabilidades Agrícolas (RICA).

Os modelos tecnológicos subjacentes a esta actividade são baseado nas contas de cultura

elaboradas para a campanha de 1998/1999, gentilmente cedidas pela Direcção Regional

de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAPAL), para explorações localizadas no concelho

de Castro Verde e para sistemas de produção que assentam numa rotação alqueive nu –

trigo – cereal secundário – pousio.

Em virtude da rotação em questão permitir diversas combinações de culturas, com di-

ferentes elegibilidades, no que respeita às ajudas à produção, bem como com distintos

níveis de suporte, a análise efectuada incide sobre 4 combinações que consideramos re-

presentativas das opções praticadas na região em apreço. As culturas consideradas são:

trigo mole (Triticum aestivum L.), trigo rijo (Triticum durum Desf.), aveia (Avena sativa L.)

e cevada hexástica (Hordeum vulgare L.).

Com base nas culturas descritas, consideraram-se as seguintes combinações:

18



• alqueive nu – trigo mole – cevada – pousio;

• alqueive nu – trigo mole – aveia – pousio;

• alqueive nu – trigo rijo – cavada – pousio;

• alqueive nu – trigo rijo – aveia – pousio;

Na elaboração dos orçamentos utilizados neste trabalho foi feito um esforço de simplifi-

cação face ao detalhe utilizado nas contas da RICA, em virtude do objecto do estudo ser,

não o detalhe contabilístico das actividades em si, mas, como já se referiu, a importância

que os mecanismos de suporte foram apresentando na estrutura das receitas de cada uma

das actividades, ao longo do período em análise.

No que se refere aos fertilizantes empregues nas culturas inerentes a esta actividade, a

análise efectuada às contas de cultura da RICA, permitiu verificar a existência de regulari-

dade na utilização de um conjunto de produtos, ao longo de todo o período em análise, e

assim assumir, nos orçamentos parciais, a utilização dos seguintes produtos:

• adubação de fundo: DAP1 (18-46-0);

• adubação de cobertura: Ureia (46-0-0).

As doses de aplicação dos adubos são variáveis com as culturas em questão, essencial-

mente em virtude das diferentes expectativas de rendimento associadas a cada uma delas.

As doses referidas nas contas de cultura da RICA foram validadas face às recomendações

referidas por Quelhas dos Santos (1991) (pp. 292-298 e 323-335) para os cereais de Ou-

tono/Inverno, sendo igualmente compatíveis com a prática usual na região.

No que respeita a tratamentos fitossanitários, embora as contas de cultura da RICA os in-

tegrem, considerou-se que, face às produtividades assumidas para as culturas, significati-

vamente mais reduzidas do que as utilizadas pela RICA, como discutiremos mais adiante,

estes não deveriam ser considerados nos modelos tecnológicos utilizados neste trabalho.

Assumiu-se ainda a utilização de semente certificada e desinfectada em todas as culturas

abordadas, embora tal prática esteja, na região em questão, mais associada à cultura do

trigo. No entanto, por ser uma boa prática básica e por constar nas contas de cultura da

RICA, foi também considerada nos orçamentos parciais.

Os tempos de trabalho adoptados baseiam-se nos dados da RICA, embora validados e,

nalguns casos alterados, em função dos dados referidos por Mendonça (2004). A contabi-

1Do inglês diamonium phosphate.
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lização dos custos das operações culturais considerou os encargos variáveis a elas ineren-

tes, os custos com a mão-de-obra utilizada e ainda os custos do transporte dos factores

de produção para a parcela e dos produtos para o comprador, excepção feita para a palha

que foi considerada como vendida no restolho, já enfardada.

Após a cultura do cereal secundário, as parcelas da rotação permanecem dois anos sem

qualquer cultura instalada. No primeiro destes anos, não existe qualquer despesa asso-

ciada à parcela, sendo considerada unicamente a receita resultante da venda da pasta-

gem. No segundo ano, temos a realização do alqueive, materializado por uma mobiliza-

ção profunda do solo, efectuada, no condicionalismo edafoclimático em questão, no final

do Inverno ou no início da Primavera, seguida por outra mobilização mais superficial,

regionalmente designada de atalho. Esta sequência de operações tem como objectivo a

preparação do solo para a cultura que maior importância assume — a cabeça da rotação

— que é, como vimos, o trigo.

Ao contrário do pousio, o alqueive não terá qualquer receita associada, gerando apenas a

despesa decorrente da realização das mobilizações referidas.

Por se tratar de culturas de Outono/Inverno, abrangendo mais do que um ano civil, a con-

tabilização dos custos é efectuada a preços do ano civil em que as operações são reali-

zadas, o que pressupõe, principalmente para os custos com a mão-de-obra, a existência

de dois preços para operações semelhantes, ou seja, no orçamento para a campanha n-

1/n, teremos, numas operações estes custos contabilizados a preços do ano n e, noutras

operações, a preços do ano n-1. Na nomenclatura que adoptamos, a campanha n-1/n, é

designada por Ano n, ou seja, n será o ano da colheita.

3.1.2 Produtividades e produções

A produtividade considerada na determinação das receitas com a venda dos cereais que

integram a rotação, não foi a constante nas contas de cultura da RICA, em virtude da

sua inconsistência, quer com a informação estatística disponível, quer com a bibliografia

consultada acerca desta questão. Para obviar esta situação, foi considerada a informação

estatística de produção e superfícies semeadas no período 1999–20042, sistematizada na

2INE (2001a, 2002, 2003, 2004, 2005a, 2006a).
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tabela A.1, apresentada em anexo, que permitiu determinar os valores médios da produ-

tividade, em grão, para a Região Agrária “Alentejo”, no mesmo período, apresentados na

tabela 3.1.

Tabela 3.1 — Produtividades para trigo mole e trigo rijo no período 1998–2006

Indicadores Máximo Mínimo Média das produtividades

Trigo mole

Ano 2000 2001
Produtividade (kg/ha) 2,320 1,071 1,680

Trigo rijo

Ano 2002 2003
Produtividade (kg/ha) 1,712 736 1,236

Cevada

Ano 2002 2001
Produtividade (kg/ha) 2,009 1,035 1,466

Aveia

Ano 2000 2001
Produtividade (kg/ha) 1,500 608 1,093

Fonte: Adaptado de INE (2001a, 2002, 2003, 2004, 2005a, 2006a)

Apenas a título de curiosidade, refira-se que os valores considerados nas contas de cultura

elaboradas no âmbito da RICA3, são:

• trigo mole e cevada: 2,000 kg/ha;

• aveia: 1,800 kg/ha.

Também no que respeita à produção de palha, idênticas inconsistências, entre os dados

da RICA e a informação estatística e bibliográfica, foram observadas, pelo que também

não foram considerados os valores constantes nas contas de cultura da RICA.

De facto, os dados referidos por Sampaio (1990) (pp. 111-112) para a produção de grão

e de palha para a cultura do trigo apontam para uma relação de 1:2.11 entre estas duas

grandezas e não de 1:0.80, como é referido nas contas de cultura da RICA. Por outro lado,

para as culturas de cevada e de aveia, embora as contas de cultura da RICA refiram uma

relação entre a produção de palha e de grão idêntica à referida para a cultura do trigo,

os dados referidos por Coutinho et al. (1999) (pp. 75-80) apontam para relações bastante

inferiores, inclusivamente à referida por Sampaio (1990), para o trigo.

3Valores referentes a “solos C e D”, em Castro Verde.
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Em virtude das relações referidas resultarem de ensaios, realizados em condições experi-

mentais, nos quais as culturas poderão ser conduzidas de formas que se afastem das ob-

servadas fora dessas condições, e dada a significativa amplitude do intervalo que medeia

entre os valores referido pelas contas da RICA e os valores obtidos nos ensaios, optámos

por assumir o valor de 2 para a relação em causa e para todas as culturas abordadas.

Desta forma, e aplicando o factor 2 à produção de grão, obteremos os seguintes valores

para a produção de palha:

• trigo mole: 3,360 kg/ha;

• trigo rijo: 2,472 kg/ha;

• cevada: 2,932 kg/ha;

• aveia: 2,186 kg/ha.

O restolho foi considerado como agostadouro e valorizado a preços de mercado, numa

lógica de venda de pastagem.

Quanto à valorização do pousio, considerou-se, como já referimos, que este é vendido

como pastagem. Esta receita, dada a elevada variabilidade dos preços praticados neste

tipo de negócio e por uma questão de simplicidade, será considerada como equivalente à

obtida com a venda do restolho dos cereais.

3.1.3 Ajudas

As ajudas consideradas para este grupo de culturas, são as integradas nos regimes de apoio

às culturas arvenses da PAC, assim como as diferentes medidas agro-ambientais dirigidas

às culturas arvenses, constantes nos vários programas de desenvolvimento rural.

As ajudas incluídas nas medidas agro-ambientais são moduladas, isto é, o seu montante

unitário assume valores variáveis com a dimensão do conjunto das parcelas para as quais

são assumidos os compromissos, estando genericamente organizadas da seguinte forma:

• para áreas até l ha - x €/ha;

• para áreas entre l ha e m ha - y €/ha;

• para áreas entre m ha e n ha - z €/ha;

• e assim sucessivamente, até um valor máximo para a área de compromisso.
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Estes valores unitários são aplicados sequencialmente, isto é, os primeiros l ha originam

um pagamento de x €/ha, os (m − l ) ha seguintes são pagos a y €/ha e assim sucessiva-

mente. Apenas para ilustrar o método de cálculo, considerando, uma área de compro-

misso a, inferior a n, mas superior a m, que por sua vez é superior a l , o montante total da

ajuda é calculado da seguinte forma:

Ajuda (€) = (l ×x)+ [(m − l )× y]+ [(a −m)× z]

Desta forma de cálculo resulta que, ultrapassada a área l , o nível unitário de suporte di-

minui com o aumento da área de compromisso, pelo que se torna necessária a assunção

de uma área padrão, representativa da realidade da região em estudo, que permita deter-

minar um nível unitário de suporte a ser utilizado nos orçamentos para esta actividade.

Graficamente, e utilizando o exemplo da medida Sistemas arvenses de sequeiro do Pro-

grama RURIS4, a variação do nível unitário de suporte da cultura do trigo mole, em função

da dimensão da área afecta ao compromisso, apresenta o padrão expresso na figura 3.1.
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Figura 3.1 — Nível unitário de suporte da medida Sistemas arvenses de sequeiro

A área padrão considerada, foi determinada tendo em conta a dimensão média das ex-

plorações da área geográfica em estudo, afectas à Orientação Técnico-Económica (OTE)

Cereais, plantas oleaginosas e proteaginosas em 1999, assumindo que, da área total das ex-

plorações com esta OTE, 25% estará afecta à cultura do trigo, 25% à cultura de um cereal

secundário, 25% em pousio e 25% em alqueive, o que corresponde à rotação alqueive nu

– trigo – cereal secundário – pousio, já referida.

Os dados relevantes para o cálculo da dimensão média das explorações e da área conside-

rada para a cultura dos cereais são apresentados na tabela 3.2.

4Na forma que lhe foi dada pelo Portaria n.º 1212/2003, de 16 de Outubro.
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Tabela 3.2 — Área média das explorações com OTE Cereais, plantas olea./proteaginosas

Concelho Explorações Área (ha) Área média (ha)

Almodôvar 30 1,558 51.93
Castro Verde 67 16,804 250.81
Mértola 70 11,410 163.00

Média 167 29,772 178.28

Fonte: Adaptado de INE (2001b)

Desta forma, a área em que se baseia o cálculo dos montantes referentes às medidas agro-

ambientais é de 89.14 ha, distribuída equitativamente entre um trigo e um cereal secun-

dário, no caso, cevada ou aveia. Este valor para a área semeada com cereais, também

servirá de base ao cálculo da área retirada da produção – o set-aside –, aplicável a partir da

reforma da PAC de 1992, e do valor da compensação a ela associada.

Na determinação dos resultados económicos das diferentes combinações abordadas e as-

sumindo a já referida afectação de 25% da área a cada uma das ocupações culturais, o

resultado do sistema de produção coincide com a média ponderada, neste caso equiva-

lente à média simples, dos resultados de cada uma das ocupações culturais.

3.2 Despesas

3.2.1 Trigo mole e trigo rijo

Dada a similitude da tecnologia e das operações culturais aplicáveis ao trigo mole e ao

trigo rijo, assumiu-se um mesmo modelo tecnológico para estas culturas. As operações

culturais consideradas, por ordem cronológica da sua realização, são:

Preparação do terreno

i. escarificação: escarificador de 11 braços, acoplado a um tractor de 4 rodas mo-

trizes com 80 cv de potência (4RM-80 cv);

ii. gradagem de preparação do solo para a sementeira: grade de discos offset com

22 discos de 24” (22-24”), acoplada a um tractor 4RM-80 cv;

Sementeira e fertilização

iii. sementeira: semeador de 23 linhas e 3 m de largura de trabalho, acoplado a um
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tractor 4RM-80 cv; o adubo de fundo é aplicado na dose de 300 kg/ha e a se-

mente na dose de 180 kg/ha; os transportes inerentes a todas as operações que

os necessitem, são efectuados com um reboque de 8 t acoplado a um tractor

4RM-80 cv;

iv. adubação de cobertura: distribuidor centrífugo com 600 l de capacidade, aco-

plado a um tractor 4RM-80 cv, efectuada numa única vez; o adubo é aplicado

na dose de 150 kg/ha e os transportes inerentes a todas as operações que os ne-

cessitem, são efectuados com um reboque de 8 t acoplado a um tractor 4RM-80

cv;

Colheita

v. ceifa e debulha: ceifeira-debulhadora com 105 cv de potência e largura de tra-

balho de 4.20 m; o grão é transportado directamente para o comprador, com

recurso a um um reboque de 8 t acoplado a um tractor 4RM-80 cv;

vi. enfardação da palha: enfardadeira de fardos paralelepipédicos, com um peso

médio de 20 kg, acoplada a um tractor 4RM-80 cv.

3.2.2 Cevada

Esta cultura sucede ao trigo, seja trigo mole ou rijo, na rotação. A tecnologia empregue é

semelhante à referida para o trigo, embora com menor incorporação de factores de produ-

ção, uma vez que a expectativa de rendimento é, também ela, menor. Assim, as diferenças

nas operações culturais consideradas, face às referidas para o trigo, são:

Sementeira e fertilização

i. sementeira: adubo aplicado na dose de 250 kg/ha e semente na dose de 160

kg/ha;

ii. adubação de cobertura: adubo aplicado na dose de 120 kg/ha;

3.2.3 Aveia

Esta cultura assume, na rotação, um papel similar ao já referido para a cevada, embora

com uma ainda menor incorporação de factores de produção face a esta.

As diferenças na operações culturais consideradas referidas para o trigo, são:
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Sementeira e fertilização

i. sementeira: adubo aplicado na dose de 200 kg/ha e semente na dose de 140

kg/ha;

ii. adubação de cobertura: adubo aplicado na dose de 100 kg/ha;

A tabela 3.3 sistematiza os modelos tecnológicos considerados para as culturas que inte-

gram a actividade cereais de sequeiro.

Tabela 3.3 — Modelos tecnológicos para a actividade cereais de sequeiro - despesas

Natureza das despesas h/ha
kg/ha

Trigo Cevada Aveia

Preparação do terreno

Escarificação – encargos variáveis 1.30
Escarificação – condutor 1.30
Gradagem – encargos variáveis 1.00
Gradagem – condutor 1.00

Sementeira e fertilização

Semente desinfectada 180.00 160.00 140.00
Adubo (18-46-0) 300.00 250.00 200.00
Transporte da semente e adubo – encargos variáveis 0.25
Transporte da semente e adubo – condutor 0.25
Transporte da semente e adubo – indiferenciado 0.25
Distribuição da semente e adubo – encargos variáveis 0.75
Distribuição da semente e adubo – condutor 0.75
Distribuição da semente e adubo – indiferenciado 0.75

Adubação de cobertura

Adubo (“Ureia”) 150.00 120.00 100.00
Transporte do adubo – encargos variáveis 0.25
Transporte do adubo – condutor 0.25
Transporte do adubo – indiferenciado 0.25
Distribuição do adubo – encargos variáveis 0.50
Distribuição do adubo – condutor 0.50
Distribuição do adubo – indiferenciado 0.50

Colheita

Ceifa e debulha – encargos variáveis 1.50
Ceifa e debulha – condutor 1.50
Transporte do grão – encargos variáveis 1.50
Transporte do grão – condutor 1.50
Enfardação – encargos variáveis 1.50
Enfardação – condutor 1.50
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3.2.4 Alqueive

Esta operação cultural dá início à rotação que serve de base à actividade em questão e

consiste nas seguintes operações:

Preparação do terreno

i. lavoura: charrua de 4 discos, acoplada a um tractor 4RM-80 cv;

ii. gradagem: grade de discos offset 22-24”, acoplada a um tractor 4RM-80 cv.

O modelo tecnológico subjacente ao alqueive, é apresentado na tabela 3.4.

Tabela 3.4 — Modelo tecnológico para o alqueive - despesas

Natureza das despesas kg/ha h/ha

Preparação do terreno

Lavoura – encargos variáveis 2.50
Lavoura – condutor 2.50
Gradagem – encargos variáveis 1.00
Gradagem – condutor 1.00

3.3 Receitas

As receitas obtidas nesta actividade decorrem das vendas de cereal, de palha e do agos-

tadouro, e nas ajudas à produção recebidas. Estas ajudas foram variando, quer na sua

natureza, quer nos montantes unitários, ao longo do período em estudo, pelo que os or-

çamentos referentes aos anos analisados (1992, 1999 e 2004) apresentam configurações

diversas entre si.

O esquema de contabilização de receitas para as culturas que constituem a actividade

cereais de sequeiro é apresentado na tabela 3.5.
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Tabela 3.5 — Parâmetros considerados no cálculo das receitas - cereais de sequeiro

Natureza das receitas Parâmetros

Trigo mole

Semente 1,680 kg/ha
Palha 3,360 kg/ha
Restolho valorizado a preços correntes do ano em questão

Ajuda compensatória de acordo com o plano de regionalização
Ajuda aos produtores portugueses 1,680 kg/ha
Ajudas agro-ambientais 178.28 ha×25% = 44.57 ha

Trigo rijo

Semente 1,236 kg/ha
Palha 2,472 kg/ha
Restolho valorizado a preços correntes do ano em questão

Ajuda compensatória de acordo com o plano de regionalização
Ajuda para o trigo duro 1.00 ha
Ajudas agro-ambientais 178.28 ha×25% = 44.57 ha

Cevada

Semente 1,466 kg/ha
Palha 2,932 kg/ha
Restolho valorizado a preços correntes do ano em questão

Ajuda compensatória de acordo com o plano de regionalização
Ajuda aos produtores portugueses 1,466 kg/ha
Ajudas agro-ambientais 178.28 ha×25% = 44.57 ha

Aveia

Semente 1,093 kg/ha
Palha 2,186 kg/ha
Restolho valorizado a preços correntes do ano em questão

Ajuda compensatória de acordo com o plano de regionalização
Ajudas agro-ambientais 178.28 ha×25% = 44.57 ha
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Além das receitas constantes na tabela 3.5, é ainda considerada uma receita decorrente da

venda da pastagem, no ano do pousio. Face à realidade observada na região em questão,

esta receita considera-se equivalente à obtida com a venda do restolho de trigo mole.

3.4 Trabalho

Para analisar a utilização de mão-de-obra por cada uma das culturas que integram a ro-

tação em questão, torna-se necessária a conversão das horas de trabalho por hectare, in-

dicadas nos respectivos modelos tecnológicos, em Unidades de Trabalho Ano (UTA), uma

unidade de medida equivalente ao trabalho de uma pessoa a tempo completo, realizado

num ano e medido em horas (1 UTA = 240 dias de trabalho a 8 horas por dia, ou 1,920

horas) (INE, 2005b).

No que à utilização de mão-de-obra diz respeito, as culturas que integram a rotação par-

tilham o mesmo padrão tecnológico, utilizando, cada uma delas, 10.30 h/ha, distribuídas

da seguinte forma:

• 8.55 h/ha de mão-de-obra especializada;

• 1.75 h/ha de mão-de-obra indiferenciada.

A actividade alqueive utiliza 3.5 h/ha de mão-de-obra especializada, ao passo que a acti-

vidade pousio não utiliza mão-de-obra.

Calculando as UTA/ha, teremos:

• culturas:
10.30 h/ha

1,920 h/UTA
= 0.005 UTA/ha;

• alqueive:
3.50 h/ha

1,920 h/UTA
= 0.002 UTA/ha.

Dadas as características da rotação na qual assenta esta actividade (alqueive nu – trigo –

cereal secundário – pousio), teremos uma contribuição de 25% de cada uma das ocupações

culturais para a utilização de mão-de-obra, donde resulta uma utilização de 0.003 UTA/ha:

0.005 UTA/ha×0.25+0.005 UTA/ha×0.25+0.002 UTA/ha×0.25 = 0.003 UTA/ha
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Capítulo 4

Actividades intermédias inerentes às

actividades de produção animal

As actividades de produção animal descritas nos capítulos seguintes, são actividades com-

plexas que agregam, como foi referido, mais do que uma actividade elementar. Deste facto

resulta a necessidade de abordar, separadamente e com algum detalhe, essas actividades,

que podemos classificar como “intermédias”, no conjunto do processo produtivo.

Dado o enquadramento edafoclimático da região em estudo e as características das acti-

vidades de produção animal abordadas, as actividades que se descrevem são: a produção

de pastagens permanentes e a produção de feno.

Dada a sua natureza, de actividades intermédias de uma actividade principal, estas acti-

vidades não apresentam receitas, sendo os seu custos integralmente imputados às activi-

dades principais a que dão suporte e determinados através de um orçamento autónomo.

Em virtude destas actividades servirem de suporte a actividades de produção animal, utili-

zadoras de mão-de-obra com algum grau de especialização, considerou-se a mão-de-obra

necessária para levar a cabo as actividades intermédias, integralmente constituída por tra-

balho eventual, sendo, portanto, o seu custo calculado no orçamento das actividades in-

termédias. Estes volumes de mão-de-obra eventual, são posteriormente considerados no

volume total de mão-de-obra empregue nas actividades principais.
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4.1 Pastagens permanentes

Nesta actividade, considera-se que as pastagens permanentes disponíveis, resultaram de

pastagens naturais sujeitas à aplicação anual de um adubo fosfatado, boa prática básica

– e mínima – para a produção pratense nas condições edafoclimáticas da região em ques-

tão. A adubação de manutenção considerada, resulta da aplicação de 100 kg/ha de um

superfosfato de cálcio a dosear 18% de P205 e é compatível, de acordo com o referido por

Muslera Pardo & Ratera García (1991) (p. 338), com um nível produtivo anual de 2,250 kg

de matéria seca (MS) por hectare de pastagem.

Os custos inerentes a esta actividade resumem-se ao custo do adubo e aos custos com

a sua distribuição, que, de acordo com a tecnologia disponível ao longo do período em

análise, se considerou ser efectuada com recurso a um distribuidor centrífugo com 600 l

de capacidade, acoplado a um tractor 4RM-80 cv. Os transportes inerentes a esta operação

são efectuados com recurso a um reboque de 8 t acoplado a um tractor 4RM-80 cv.

O modelo tecnológico considerado é apresentado na tabela 4.1.

Tabela 4.1 — Modelo tecnológico para a actividade pastagem permanente - despesas

Natureza das despesas kg/ha h/ha

Adubação de cobertura

Adubo (“Super 18”) 100.00
Transporte do adubo – encargos variáveis 0.25
Transporte do adubo – condutor 0.25
Transporte do adubo – indiferenciado 0.25
Distribuição do adubo – encargos variáveis 0.50
Distribuição do adubo – condutor 0.50
Distribuição do adubo – indiferenciado 0.50

Para a utilização de mão-de-obra, considera-se que esta actividade utiliza 1.50 h/ha, dis-

tribuídas da seguinte forma:

• operador de máquinas agrícolas: 0.75 h/ha;

• trabalhador indiferenciado: 0.75 h/ha.

No que respeita ao conteúdo energético desta pastagem e tendo em conta os dados referi-

dos por Abreu et al. (2000) para prados de trevo subterrâneo, considerou-se o valor de 0.5
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UFL1/kg MS ou, por unidade de área, 1,125 UFL/ha2:

2,250 kgMS/ha×0.5 UFL/kgMS = 1,125UFL/ha

4.2 Feno

O feno considerado resulta de uma consociação aveia × ervilhaca, para a qual se assumiu

uma produtividade de 4,000 kg/ha de feno, com 83% de matéria seca, o que corresponderá

a 3,320 kg MS/ha. Esta produtividade é uma estimativa baseada nos dados referidos por

Serrano et al. (1995) para fenos de aveia × ervilhaca, no Baixo Alentejo3.

Face às analogias entre as espécies utilizadas e os respectivos ciclos culturais, considerou-

se que esta actividade assenta numa tecnologia e numa utilização de factores de produção

semelhantes às assumidas para os cereais de sequeiro. A mistura de sementes considerada

é constituída por 80 kg/ha de aveia e 30 kg/ha de ervilhaca4.

Esta cultura é realizada integrada numa rotação aveia × ervilhaca (2 anos) - pousio - al-

queive, donde decorre a existência de duas parcelas afectas a esta actividade intermédia.

As operações culturais consideradas, por ordem cronológica da sua realização, são:

Preparação do terreno

i. alqueive: charrua de 4 discos, acoplada a um tractor 4RM-80 cv; esta operação

é apenas realizada no primeiro ano de rotação, pelo que a contabilização das

1Adoptamos neste trabalho o sistema referido por Vermorel (1990), através do qual se refere o valor ener-
gético dos alimentos, assim como as necessidades dos animais em energia, ao valor energético de 1 kg de
cevada “standard”, com 87% de matéria seca, expressando-se assim em Unidades Forrageiras. Tendo em
conta as diferenças de eficiência de utilização da energia para a produção de leite ou de carne, foram de-
finidos dois valores energéticos para cada alimento: um expresso em Unidades Forrageiras de Leite (UFL),
para a produção leiteira, e outro expresso em Unidades Forrageiras Carne (UFV, de “viande”), para a produ-
ção de carne. Uma UFL corresponde à quantidade de energia net (1700 kcal) veiculada por 1 kg de cevada
média. As necessidades energéticas das ovelhas em lactação, gestação ou secas, assim como as dos machos
reprodutores expressam-se em UFL (Vermorel (1990), p. 66-68).

2Abreu et al. (2000) refere 6.8 MJ/kg MS de energia net de manutenção, para o valor energético de um
prado com trevo subterrâneo como espécie dominante, o que, utilizando o factor de conversão referido em
Taylor (1995) (p. 48) (4.1868), equivale a 1,624.15 kcal ou 0.96 UFL.

3Muslera Pardo & Ratera García (1991) referem, para Espanha, produtividades médias, para este tipo de
feno, a variar entre 2,500 e 5,000 kg/ha de feno, com 83% de matéria seca.

4Baseado em Serrano et al. (1995) e Muslera Pardo & Ratera García (1991), considerando a realidade ob-
servada no terreno.
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despesas apenas considera a proporção imputável ao ano em questão, isto é

50% do total;

ii. escarificação: escarificador de 11 braços, acoplado a um tractor 4RM-80 cv;

iii. gradagem de preparação do solo para a sementeira: grade de discos offset 22-

24”, acoplada a um tractor 4RM-80 cv;

Sementeira e fertilização

iv. distribuição de semente e adubo: distribuidor centrífugo, de 600 l, acoplado a

um tractor 4RM-80 cv; o adubo é aplicado na dose de 200 kg/ha; os transpor-

tes inerentes a todas as operações que os necessitem, são efectuados com um

reboque de 8 t acoplado a um tractor 4RM-80 cv;

v. enterramento da semente: escarificador de 11 braços acoplado a um tractor

4RM-80 cv;

vi. adubação de cobertura: distribuidor centrífugo com 600 l de capacidade, aco-

plado a um tractor 4RM-80 cv, efectuada numa única vez; o adubo é aplicado

na dose de 60 kg/ha e os transportes inerentes a todas as operações que os ne-

cessitem, são efectuados com um reboque de 8 t acoplado a um tractor 4RM-80

cv;

Colheita

vii. corte: gadanheira convencional, com largura de trabalho de 1.80 m, acoplada a

tractor 4RM-80 cv;

viii. encordoamento e viragem: tractor 4RM-80 cv com virador-juntador de feno;

ix. enfardação da palha: enfardadeira de fardos paralelepipédicos, com um peso

médio de 25 kg, acoplada a um tractor 4RM-80 cv.

A contabilização das despesas inerentes à actividade intermédia produção de feno é apre-

sentada na tabela 4.2.
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Tabela 4.2 — Modelo tecnológico para a actividade feno – ovinos de carne - despesas

Natureza das despesas kg/ha h/ha

Preparação do terreno

Alqueive – encargos variáveis* 1.25
Alqueive – condutor* 1.25
Escarificação – encargos variáveis 1.30
Escarificação – condutor 1.30
Gradagem – encargos variáveis 1.00
Gradagem – condutor 1.00

Sementeira e fertilização

Semente – aveia 80.00
Semente – ervilhaca 30.00
Adubo (18-46-0) 200.00
Transporte da semente e adubo – encargos variáveis 0.25
Transporte da semente e adubo – condutor 0.25
Transporte da semente e adubo – indiferenciado 0.25
Distribuição da semente e adubo – encargos variáveis 0.75
Distribuição da semente e adubo – condutor 0.75
Distribuição da semente e adubo – indiferenciado 0.75
Enterramento da semente – encargos variáveis 1.00
Enterramento da semente – condutor 1.00

Adubação de cobertura

Adubo (“Ureia”) 60.00
Transporte do adubo – encargos variáveis 0.25
Transporte do adubo – condutor 0.25
Transporte do adubo – indiferenciado 0.25
Distribuição do adubo – encargos variáveis 0.50
Distribuição do adubo – condutor 0.50
Distribuição do adubo – indiferenciado 0.50

Colheita

Corte – encargos variáveis 1.00
Corte – condutor 1.00
Encordoamento e viragem – encargos variáveis 0.75
Encordoamento e viragem – condutor 0.75
Enfardação – encargos variáveis 1.50
Enfardação – condutor 1.50
Transporte e armazenagem dos fardos – encargos variáveis 1.50
Transporte e armazenagem dos fardos – condutor 1.50
Transporte e armazenagem dos fardos – indiferenciado 6.75

*50% do total.
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Vemos assim que a utilização total de mão-de-obra por esta actividade é de 19.55 h/ha,

distribuída da seguinte forma:

• operador de máquinas agrícolas: 11.05 h/ha;

• trabalhador indiferenciado: 8.50 h/ha.

No que respeita ao conteúdo energético deste feno, considerando as espécies utilizadas, a

tecnologia empregue e as condições edafoclimáticas em que é feita a produção, foi assu-

mido o valor de 0.54 UFL/kg MS5.

5Abreu et al. (2000) (p. 97) refere um valor de 5.1 MJ/kg MS de energia net de manutenção, equivalente
a 0.72 UFL/kg MS; o valor considerado neste trabalho é de apenas 75% daquele valor (0.54 UFL/kg MS),
procurando assim reflectir a aleatoriedade nas condições de produção de feno na região em questão e os
decorrentes impactos na (má) qualidade da forragem obtida.
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Capítulo 5

Ovinos de carne

5.1 Enquadramento

A natureza das actividades de produção animal não possibilita, sem um enquadramento

prévio das condições em que é feita a exploração dos animais, a determinação directa de

um custo ou de uma receita unitários, que possam constar num orçamento parcial.

O modelo tecnológico estabelecido para a actividade de criação de ovinos de carne pro-

cura traduzir as condições de uma exploração “típica” da área geográfica em questão,

tendo como única restrição de dimensionamento, por uma questão de simplicidade e

comparabilidade, a possibilidade do trabalho poder ser levado a cabo por um único traba-

lhador especializado permanente, apenas auxiliado, com recurso a mão-de-obra eventual,

durante determinados períodos críticos, nomeadamente nas épocas de partos, tosquia,

sementeira e colheita.

A determinação da dimensão da superfície agrícola em que se desenvolve a exploração,

baseia-se na capacidade de suporte dos recursos, no sistema de produção em questão e

no condicionalismo edafoclimático da região, determinada com recurso ao cálculo das

disponibilidades alimentares potencialmente geradas pelo sistema de produção para os

animais.

Para este cálculo, considerou-se que o maneio alimentar do efectivo se baseia na utili-

zação de pastagens permanentes, produzidas segundo o modelo tecnológico já descrito.
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Como referimos, a produção pratense é considerada uma actividade intermédia.

Um maneio alimentar como o descrito, permite-nos considerar que as principais restri-

ções, ao nível da nutrição dos animais, se prenderão essencialmente com o conteúdo

energético do regime, pelo que, neste trabalho, expressaremos a disponibilidade alimen-

tar gerada pelo sistema de produção através da quantidade de energia disponibilizada por

unidade de área.

No que respeita ao maneio reprodutivo, foram consideradas duas épocas de partos, de

acordo com a prática usual descrita por Sobral et al. (1987) (p. 105) para a região em ques-

tão, uma nos meses de Agosto e Setembro e outra em Janeiro.

Os animais considerados enquadram-se no que habitualmente se designa como “merino

regional”, termo que, não se referindo a uma raça, traduz a ideia de animais com forte

influência da raça Merino Branco, pelo menos no que respeita às características morfoló-

gicas, mas que resultam de cruzamentos sucessivos, nos quais marcam presença algumas

raças, normalmente exóticas, especializadas na produção de carne, tais como Merino Pre-

coce, Île-de-France, Merino Alemão, etc..

A questão do maneio alimentar dos animais jovens destinados ao abate, quer nesta activi-

dade, quer nas restantes actividades de produção animal abordadas, é condicionada pelo

facto deste trabalho se focar, não nos efeitos da PAC sobre determinadas actividades, mas

nesses efeitos, num condicionalismo edafoclimático bem determinado, que é o da área

geográfica em estudo. Para tal há que garantir que os modelos tecnológicos em que são

baseados os orçamentos, reflictam bem esse mesmo condicionalismo, nomeadamente no

que respeita às restrições que o território impõe.

Assim, e em virtude da engorda de animais ser, na área geográfica em estudo, efectuada

essencialmente com base em recursos alimentares exógenos às explorações e não com

recursos gerados pela exploração, considerou-se que os borregos não são engordados na

exploração, sendo vendidos imediatamente após o desmame, que ocorre às 7 semanas

(49 dias). Esta opção é ainda reforçada pelo facto da actividade de engorda de animais, ao

depender de matérias-primas adquiridas ao exterior, ser maioritariamente condicionada

pela disponibilidade de tesouraria das explorações agrícolas, aspecto que não cabe no

âmbito da análise efectuada neste trabalho.

Como medida da produtividade do efectivo, considerou-se que cada fêmea desmama, em
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média, 1.02 borregos por ano. Este indicador expressa, de forma conjugada, as taxas de

fertilidade1 e de fecundidade2 das fêmeas, bem como a taxa de sobrevivência das crias até

ao desmame, de acordo com a a expressão:

Produtividade = TxFertilidade×TxFecundidade× (1−TxMortalidade)

Assim, tendo por base o referido por Sobral et al. (1987) para efectivos da raça Merina

Branca e tendo em consideração o tipo de maneio considerado, foram assumidos os se-

guintes valores para estes parâmetros:

• taxa de fertilidade: 85%;

• taxa de fecundidade: 125%;

• taxa de mortalidade até ao desmame: 4%.

Considerando que, dado o maneio reprodutivo referido, cada ovelha terá, em média, um

parto por ano, obtemos assim, para o número de borregos desmamados por ovelha e por

ano:

Produtividade = 85%× 125%× (1−4%) = 1.02

5.2 Despesas

O cálculo das necessidades energéticas anuais das fêmeas reprodutoras, pressupõe que

aquelas necessidades só diferem significativamente das necessidades de conservação a

partir da 6ª semana pré-parto e durante a lactação3, que, no caso em apreço, tem a dura-

ção de 7 semanas, altura em que os animais jovens são desmamados. Foi ainda conside-

rado, neste cálculo, um peso vivo médio de 60 kg4 para as fêmeas adultas.

1A percentagem de ovelhas cobertas que ficam gestantes (Jainudeen & Hafez, 1987b) (p. 322).
2O número de borregos nascidos das ovelhas que pariram (Jainudeen & Hafez, 1987b) (p. 322).
3Bocquier et al. (1990), pp. 228-230.
4Sobral et al. (1987) (p. 106) refere o intervalo 45 - 60 kg para o peso vivo das fêmeas da raça Merina

Branca; a opção pelo limite superior deste intervalo no dimensionamento do efectivo decorre da neces-
sidade de acautelar a disponibilidade alimentar nas condições de elevada aleatoriedade da produção pra-
tense e forrageira nesta região, assumindo-se, por isso, o cenário de maiores necessidades alimentares. Os
valores para as necessidades energéticas indicados por Bocquier et al. (1990) (p. 230), referem-se a gesta-
ções gemelares, com um peso ao nascimento de 2.5 kg por borrego, ou seja, 5 kg no total. Esta não será a
realidade mais frequente dos efectivos da região em estudo, em que a maioria das gestações originam partos
simples. No entanto, dado o maior peso ao nascimento dos borregos referido por Sobral et al. (1987) (3.5 -
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Dado o carácter padronizado das condições em que são determinadas as necessidades

energéticas dos animais, foi ainda introduzida uma componente a que chamámos reserva,

correspondente a 10% das necessidades calculadas e destinada a compensar e garantir o

aprovisionamento dos animais em situações que se afastem das condições-padrão e que,

por serem geradoras de stress, resultem num acréscimo das necessidades dos animais.

O cálculo das necessidades energéticas das fêmeas reprodutoras é apresentado na tabela

5.1.

Tabela 5.1 — Necessidades energéticas anuais das fêmeas reprodutoras - ovinos de carne

Período UFL/dia Dias UFL

6-5 semanas pré-parto 0.80 14 11.20
4-3 semanas pré-parto 0.93 14 13.02
2-1 semanas pré-parto 1.13 14 15.82
1-3 semanas de lactação 1.61 21 33.81
4-6 semanas de lactação 1.41 21 29.61
7ª semana de lactação 1.26 7 8.82

Necessidades de gestação e lactação 91 112.28

Necessidades de manutenção 0.71 274 194.54

Necessidades anuais totais 365 306.82
Reserva (10%) 30.68

Total anual 337.50

Adaptado de Bocquier et al. (1990) (pp. 228-230).

No que respeita às necessidades energéticas dos machos, considerou-se que estas seriam

equivalentes às necessidades de manutenção de uma ovelha seca com peso vivo equiva-

lente. Para tal, considerámos um peso vivo de 85 kg5, donde resulta um valor de 0.92 UFL

(adaptado de Bocquier et al. (1990)) para as necessidades energéticas diárias dos carnei-

ros, ou seja 335.80 UFL/ano, para cada animal:

365 dias×0.92 UFL = 335.80 UFL.

Para a determinação do número de machos presentes no efectivo, considerou-se uma

relação macho/fêmea de 1/30, para o número de machos funcionais, acrescida de uma

margem de segurança de 10%, para compensar eventuais situações de lesão, doença ou

inferiorização de alguns animais.

4.0 kg), consideramos que o erro introduzido poderá ser considerado desprezível.
5Valor indicado por Sobral et al. (1987) (p. 106) como o limite superior dos animais da raça Merino Branco.
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O peso vivo médio ao nascimento assumido é de 4.50 kg, o que permite considerar que os

animais atingem a idade de desmame com um peso vivo aproximado de 16.75 kg.

No cálculo das necessidades energéticas do efectivo de substituição, considerou-se que

os animais são mantidos em estabulação desde o desmame até aos 120 dias, sendo o seu

regime alimentar, durante este período, constituído por um alimento concentrado comer-

cial, fornecido ad libitum, e por 0.20 kg/dia de feno6, o que permite considerar que os ani-

mais terão, em média, 31.62 kg de peso vivo, no final do período de estabulação, tal como

é apresentado na tabela 5.2.

Tabela 5.2 — Pressupostos da estabulação do efectivo de substituição - ovinos de carne

Indicador Valor

Peso ao nascimento a 4.50 kg
Ganho médio diário (GMD) nascimento - desmame b 0.25 kg/dia
N.º de dias até ao desmame c 49 dias

Peso ao desmame d = a+b×c 16.75 kg

Consumo médio diário de alimento concentrado pós-desmame e 1.19 kg
Matéria seca (MS) do alimento concentrado f 88%
N.º de dias de estabulação g 71 dias

Consumo de concentrado pós-desmame h = e× f×g 74.35 kg MS

Índice de conversão pós-desmame i 5 kg MS/kg PV
Ganho de peso desmame - 120 dias j = h/i 14.87 kg
GMD desmame - 120 dias j/g 0.21 kg/dia

Peso vivo no final da estabulação d+ j 31.62 kg

Idade no final da estabulação c+g 120 dias

Relativamente à natureza dos alimentos concentrados consumidos, considerou-se que,

da quantidade total consumida, 15% correspondem a um alimento de iniciação e os res-

tantes 85% a um alimento de crescimento. Esta distinção torna-se necessária, dada a di-

ferença significativa de preços entre estes dois tipos de alimentos.

Do ponto de vista nutricional, os valores médios considerados para os alimentos concen-

trados compostos de iniciação e de crescimento, foram: 0.95 UFL/kg MS e 88% de MS.

6Bocquier et al. (1990) refere consumos de forragem por borregos desmamados, com fornecimento ad
libitum de alimento concentrados, que oscilam entre 10% e 25% da matéria seca total ingerida, para palha e
para um feno de excelente qualidade, respectivamente; nesta actividade, considerando que o feno apresenta
83% MS, o valor da ingestão de forragem é de cerca de 14% da matéria seca total ingerida:
(0.20×83%)/[(0.20×83%)+ (1.19×88%)] = 13.68% ' 14%.
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Para o restante período da recria, ou seja, desde os 120 dias ao final do primeiro ano de

vida, considerou-se que os animais terão a sua alimentação baseada no pastoreio, tendo

sido seguidas as orientações de Bocquier et al. (1990) (pp. 228, 242-243) para a alimenta-

ção de ovinos no primeiro ano de vida, que consideram que, às necessidades de manu-

tenção, estabelecidas em função do peso vivo, devem adicionar-se as necessidades decor-

rentes do crescimento. Os valores considerados para estas necessidades são apresentados

na tabela 5.3.

Tabela 5.3 — Necessidades energéticas do efectivo de substituição - ovinos de carne

Período Peso vivo Nec. manutenção Crescimento Nec. Crescimento

120 - 240 dias 40 kg 0.52 UFL 100 g/dia 0.26 UFL
240 - 365 dias 50 kg 0.62 UFL 50 g/dia 0.13 UFL

Fonte: adaptado de Bocquier et al. (1990).

Desta forma, e excluídos os primeiros 120 dias de vida, as necessidades energéticas anuais

para cada animal do efectivo de substituição que deverão ser satisfeitas pelos recursos

gerados pela exploração, são:

120 dias× (0.52 UFL+0.26 UFL)+125 dias× (0.62 UFL+0.13 UFL) = 187.35 UFL

A taxa de substituição para as fêmeas foi calculada pressupondo uma vida útil de 7 anos e

a compensação de uma taxa de mortalidade anual dos adultos de 3%, o que resulta numa

taxa de substituição anual de 17.5%.

Taxa de substituição para fêmeas:
1

7
+0.03 = 17.28% ' 17.5%

Para os machos foi considerada uma taxa de mortalidade semelhante à assumida para as

fêmeas, embora, em virtude do maior desgaste a que são sujeitos os animais, bem como

da necessidade de dispor sempre de animais em boa condição corporal, tenhamos consi-

derado uma vida útil de apenas 6 anos, originando-se assim uma taxa de substituição de

20%.

Taxa de substituição para machos:
1

6
+0.03 = 19.67% ' 20%

Podemos agora concluir os pressupostos de determinação do orçamento parcial para esta

actividade, respeitando a já mencionada restrição da possibilidade do trabalho da explo-
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ração ser levado a cabo por um único trabalhador especializado permanente, apenas au-

xiliado, com recurso a mão-de-obra eventual, durante os períodos críticos (épocas de par-

tos, tosquia, etc.) e que situa, em nossa opinião e para a actividade em questão, o efectivo

nas 800 fêmeas adultas, donde resulta, para as restantes classes de animais:

• carneiros: (800/30)×1.1 = 29.33 ' 30;

• fêmeas de substituição: 800×0.175 = 140;

• machos de substituição: 30×0.200 = 6.

Há, no entanto, ao nível do efectivo de substituição, que compensar a taxa de mortali-

dade dos animais no primeiro ano de vida. Para tal, dada a especificidade do período que

medeia do nascimento até ao desmame, considera-se uma taxa de mortalidade separada

para o mesmo, à qual se atribui o já referido valor de 4%, ficando os animais, após este

período e até completarem um ano, expostos a uma taxa de mortalidade de 3%.

Temos assim que os animais jovens terão, no primeiro ano de vida, uma taxa de sobrevi-

vência de:

(1−4%)× (1−3%) = 93.12%

ou seja, uma mortalidade combinada de:

[1− (1−4%)× (1−3%)] = 6.88%

Pelo exposto, para que no final do primeiro ano de vida dos animais que constituem o

efectivo de substituição, a exploração disponha de 140 fêmeas e 6 machos, este efectivo

terá que ser constituído por:

fêmeas:
140

1−6.88%
= 150.34 ' 151 animais

e

machos:
6

1−6.88%
= 6.44 ' 7 animais

Desta forma, o efectivo em que se baseia o orçamento parcial para a actividade ovinos de

carne tem a seguinte constituição:

• fêmeas reprodutoras: 800;

• machos reprodutores: 30;
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• fêmeas de substituição: 151;

• machos de substituição: 7.

Por uma questão de simplicidade, e uma vez que o foco deste trabalho não é a conta de ac-

tividade em si, mas sim a importância que as ajudas públicas assumem nas componentes

do rendimento dessa actividade, consideraremos, no cálculo das necessidades alimen-

tares do efectivo, que os 12 animais supranumerários do efectivo de substituição, estão

presentes na exploração durante todo o ciclo de produção.

As necessidades energéticas do efectivo assim constituído, que deverão ser satisfeitas a

partir dos recursos da exploração, cifram-se em 309,675 UFL/ano, como é mostrado na ta-

bela 5.4. Note-se que não são consideradas, neste cálculo, as necessidades do efectivo de

substituição entre o desmame e os 120 dias, uma vez que, por um lado, são satisfeitas, es-

sencialmente, a partir de recursos alimentares exógenos à exploração e, por outro, porque

o feno consumido não se destina a suprir necessidades energéticas, mas sim fisiológicas,

proporcionando a fibra necessária ao correcto funcionamento do aparelho digestivo dos

animais.

Tabela 5.4 — Necessidades energéticas anuais do efectivo - ovinos de carne

Categorias de animais N.º de animais UFL/animal/ano UFL/ano

Fêmeas reprodutoras 800 337.50 270,000
Machos reprodutores 30 335.80 10,074
Efectivo de substituição* 158 187.35 29,601

Necessidades totais 988 309,675

*A partir dos 120 dias

Uma vez que se considera que o orçamento parcial para esta actividade assenta num ma-

neio alimentar baseado no aproveitamento de pastagens permanentes, cujas despesas de

manutenção terão que ser contabilizadas como despesas da própria actividade, importa

determinar a área de pastagem que deverá estar ao dispor do efectivo, de molde a possi-

bilitar um maneio como o descrito.

Embora nem todas as fêmeas fiquem gestantes anualmente, optámos por não dar relevo

a este facto, quer no dimensionamento da área de pastagem, quer na determinação da di-

eta a fornecer durante a suplementação outonal, referida mais adiante. Esta omissão, que

será também assumida nas restantes actividades de produção animal, resulta num ligeiro

sobredimensionamento da área de pastagem e é perfeitamente enquadrável numa estra-
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tégia de mitigação da aleatoriedade da produção forrageira, frequentemente observada

na região e que perpassa muitas das opções seguidas neste trabalho.

Normalmente, a determinação da área de pastagem seria efectuada através do quoci-

ente entre as necessidades totais dos animais e a disponibilidade por unidade de área,

obtendo-se assim um valor para a área de pastagem que cobre as necessidades anuais do

efectivo. No entanto, dadas as características edafoclimáticas da região em questão, este

equilíbrio entre necessidades e disponibilidades, não permite contornar, essencialmente

por razões de natureza qualitativa, um período de suplementação do efectivo, de resto ha-

bitual e praticamente incontornável, decorrente do facto de, desde o final do Verão e, na

melhor das hipóteses, até perto do final do Outono, a qualidade da pastagem, quando esta

exista, estar significativamente deteriorada, a ponto de ser lícito considerar que, dela, os

animais nada mais conseguem obter do que a fibra de que necessitam para um correcto

funcionamento fisiológico.

Num cenário como este torna-se portanto necessário, durante o período em questão, o

fornecimento de um alimento concentrado que permita satisfazer as necessidades dos

animais e permita a manutenção de uma condição corporal mínima que possibilite a ob-

tenção de um desempenho zootécnico que vá além da mera sobrevivência dos animais.

Acresce que, muitas vezes, além do fornecimento do alimento concentrado, torna-se ne-

cessária a disponibilização de uma fonte de fibra, seja porque a área de pastagem não a

disponibiliza, seja por razões que se prendem com a redução das necessidades dos ani-

mais durante o período de suplementação, evitando assim que estes tenham que percor-

rer distâncias mais ou menos longas em busca do pasto que possa proporcionar a fibra

necessária a um correcto funcionamento fisiológico.

Assim, consideraremos, para esta actividade, um período outonal, com duração de 60

dias, durante o qual as necessidades dos animais serão integralmente satisfeitas através

de uma suplementação alimentar, cuja composição será abordada mais adiante. Como

tal, e para evitar o sobredimensionamento da área de pastagem, seria necessário subtrair

a quantidade de UFL correspondentes às necessidades dos animais durante os 60 dias de

duração do período de suplementação, que não são satisfeitas a partir da pastagem. No

entanto, tal procedimento não será adoptado em virtude, quer da já referida necessidade

de reflectir as restrições impostas pelo condicionalismo edafoclimático da região, quer da

dominância do carácter de reserva estratégica assumido pela produção de forragem para

conservar, em que, não raras vezes, se consomem as reservas geradas e subutilizadas ao
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longo de vários anos, em apenas um ou dois anos de carência alimentar7.

Pelo exposto, no dimensionamento da área de pastagem permanente da exploração, serão

ignorados os contributos energéticos da forragem conservada e do alimento concentrado

composto, bem como a da área afecta à produção de forragem para conservar, assumindo-

se que a área de pastagem permanente deverá cobrir integralmente as necessidades ener-

géticas do efectivo.

Como vimos, a pastagem considerada disponibiliza 1,125 UFL/ha/ano, pelo que, para

aprovisionar o efectivo em questão teríamos que dispor de 275 ha8:

309,675 UFL/ano

1,125 UFL/ha/ano
= 275.27 ha ' 275 ha

Para o cálculo da dieta a fornecer aos animais durante a suplementação outonal, segui-

remos a metodologia descrita por Bocquier et al. (1990) (pp. 235-237), para a garantia

da satisfação das recomendações alimentares, maximizando o consumo de forragens e li-

mitando o de alimentos concentrados. Esta metodologia considera, além dos conteúdos

energéticos da forragem e do alimento concentrado, as respectivas ingestibilidades9, va-

riáveis com o estado fisiológico dos animais e com a interacção deste estado fisiológico

com a natureza dos alimentos fornecidos.
7Veja-se, por exemplo, o caso da seca observada nos anos 2004 e 2005, com 199 mm de precipitação

acumulada entre 1 de Outubro e 30 de Setembro (Comissão para a seca 2005 (2005), dados para Beja), em
que se registaram casos de explorações que suplementaram os seus animais durante 14 meses consecutivos.

8A dimensão média das explorações com OTE ovinos/caprinos/outros herbívoros era, em 1999 e na região
em análise, de 68.55 ha (INE, 2001b).

9Neste trabalho seguiremos o sistema de expressão da capacidade de ingestão e da ingestibilidade dos
alimentos para ruminantes introduzido pelo INRA, em 1978, e referido por Jarrigue (1990). Este sistema,
análogo ao referido para as Unidades Forrageiras, expressa a ingestibilidade dos alimento numa unidade
distinta da matéria seca, a que se convencionou, na ausência de uma tradução directa do francês, chamar
Unidade de “Encombrement” (UE). Assim, tal como o sistema das UF expressa o valor energético net de
cada alimento em relação ao de um alimento de referência (cevada) cujo valor energético net se assume ser
1 UF, também o sistema das UE expressa a ingestibilidade dos alimentos em função da ingestibilidade de
uma erva de pasto de boa qualidade (com 15% de matérias nitrogenadas, 22% de Fibra Bruta na MS e uma
digestibilidade da matéria orgânica de 77%), relativamente à qual se considera que 1 kg MS apresenta um
valor de “encombrement”, ou uma ingestibilidade, de 1 UE; a determinação das UE de cada alimento faz-se
expressando a quantidade ingerida do alimento de referência (1.62 kg MS) em relação à quantidade ingerida
do alimento em questão; estas quantidades são medidas no animal standard (um ovino castrado de 60 kg de
peso vivo, na etapa final do crescimento); apenas como exemplo, uma erva cuja ingestão seja de 1.80 kg MS,
terá um valor de ingestibilidade de 1.62/1.80 = 0.90 UEO (significando o “O” ovinos); vemos assim que este
sistema expressa, de alguma forma, a repleção induzida pelos alimentos nos animais, sendo que, quanto
menor for o valor da ingestibilidade, maior será a quantidade ingerida.
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Consegue-se assim, não só garantir que os animais conseguem, de facto, ingerir a dieta

que lhes é fornecida, como ajustar esta mesma dieta para a maximização do consumo

de forragem, que, sendo um produto intermédio do processo produtivo, contribuirá para

que o modelo tecnológico reflicta o condicionalismo edafoclimático do território e, por

conseguinte, para reforçar a comparabilidade dos resultados das diferentes actividades

analisadas neste trabalho.

Assim, as quantidades de MS de forragem (F) e de alimento concentrado (C) são calcula-

das de forma a:

1. satisfazer a capacidade de ingestão (CI) com a forragem e o alimento concentrado

(cujos valores de ingestibilidade respectivos, VEF e VEC, se expressam em UEO);

2. cobrir as recomendações energéticas (RE), expressas em UFL, com a energia da for-

ragem (UFF) e do alimento concentrado (UFC).

Estas condições poderão ser formalizadas num sistema de duas equações a duas incógni-

tas (C e F):

{
CI = f × VEF+ c × VEC

RE = f × UFF+ c × UFC

A forragem considerada é o feno já descrito, fornecido ao efectivo reprodutor e ao efectivo

de substituição, com 0.54 UFL/kg MS e 83% de MS. O alimento concentrado composto de

manutenção é adquirido no mercado, com 0.85 UFL/kg MS e 88% de MS.

As recomendações energéticas (RE) consideradas no estabelecimento da dieta, tomam

como referência a cobertura integral das necessidades energéticas das fêmeas reproduto-

ras, referidas na tabela 5.1 para a 4ª e 3ª semanas anteriores ao parto: 0.93 UFL/dia. Esta

opção decorre da posição relativa da época de partos principal – Agosto/Setembro – face

ao início provável do período de suplementação – Setembro/Outubro –, de que deverá re-

sultar uma predominância de animais nas ultimas semanas de gestação e nas primeiras

fases da lactação, sendo o deficit existente nos animais que se encontrem em estados fi-

siológicos mais exigentes, compensado com recurso às reservas corporais. A dimensão e

a duração deste deficit energético enquadram-se nos limites referidos por Bocquier et al.

(1990) (p. 232).

Desta forma, conhecidos que são os valores para os parâmetros UFF (0.54 UFL/kg MS) e
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UFC (0.85 UFL/kg MS) e considerando os valores referidos por Abreu et al. (2000) (pp. 96

- 97) para o VEF do feno de aveia × ervilhaca10, bem como os referidos por Bocquier et al.

(1990) (pp. 230, 236) para a CI e para o VEC de ovelhas no final da gestação, teremos então,

para o efectivo reprodutor adulto:

{
1.26 UEO = f ×1.32 UEO+ c ×0.76 UEO

0.93 UFL = f ×0.54 UFL+ c ×0.85 UFL
⇔

{
f = 0.51 kg MS

c = 0.77 kg MS

Para o cálculo da quantidade de feno efectivamente fornecido aos animais, considerou-se

ainda que os animais têm uma taxa de desperdício do feno de 10% (Abreu et al., 2000) (p.

10), o que resulta no fornecimento de 0.68 kg de feno/animal/dia, durante os 60 dias do

período de suplementação.

0.51 kg MS

83% MS
× 1

(1−10% desperdício)
= 0.68 kg de feno

Para o alimento concentrado composto, a quantidade fornecida diariamente, durante o

período de suplementação, é de 0.88 kg/animal.

0.77 kg MS

88% MS
= 0.88 kg de alimento concentrado

Para o cálculo da dieta a fornecer ao efectivo de substituição, consideram-se os mesmos

parâmetros utilizados para os animais adultos, com excepção das necessidades energé-

ticas (0.75 UFL/dia11) e da capacidade de ingestão (1.50 UEO12.). A dieta a fornecer será

então: {
1.50 UEO = f ×1.32 UEO+ c ×0.76 UEO

0.75 UFL = f ×0.54 UFL+ c ×0.85 UFL
⇔

{
f = 0.99 kg MS

c = 0.25 kg MS

10Embora Abreu et al. (2000) não indique o valor UEO para o feno de aveia × ervilhaca, refere uma in-
gestão de 57 g/kg de peso metabólico (kg w0.75); considerando um peso vivo de 60 kg, obtemos um peso
metabólico de 60 kg0.75 = 21.56 kg w0.75 e um consumo de 21.56 kg w0.75 ×57 g/kg w0.75 = 1,228.82 g MS, a
que corresponderá o valor de 1,620.00/1,228.82 = 1.32 UEO.

11Cf. tabela 5.3.
12Bocquier et al. (1990), p. 228

47



As quantidades de feno e alimento concentrado a fornecer aos animais serão:

0.99 kg MS

83% MS
× 1

(1−10% desperdício)
= 1.32 kg de feno

e
0.25 kg MS

88% MS
= 0.28 kg de alimento concentrado.

O cálculo dos consumos de alimento concentrado composto e de feno pelos efectivos

adulto e de substituição, incluindo o consumo do alimento concentrado de crescimento

disponibilizado aos animais desde o desmame até aos 120 dias de idade, está sistemati-

zado na tabela 5.5.

Tabela 5.5 — Consumo anual de alimento concentrado e de feno - ovinos de carne

Categorias de alimentos Consumo anual (kg)

Alimento concentrado composto de manutenção 46,478

Animais adultos
0.88 kg/animal/dia×830 animais×60 dias 43,824

Efectivo de substituição
0.28 kg/animal/dia×158 animais×60 dias 2,654

Alimento concentrado composto de crescimento 13,349

Efectivo de substituição
1.19 kg/animal/dia×158 animais×71 dias 13,349

Feno 48,622

Animais adultos
0.68 kg/animal/dia×830 animais×60 dias 33,864

Efectivo de substituição - até aos 120 dias
0.20 kg/animal/dia×158 animais×71 dias 2,244

Efectivo de substituição - após os 120 dias
1.32 kg/animal/dia×158 animais×60 dias 12,514

Considerando a quantidade de feno consumida, a área necessária para a sua obtenção

será, assumindo a já referida produtividade de 4,000 kg/ha, de:

48,622 kg

4,000 kg/ha
= 12.15 ha

No entanto, dada a instabilidade da produção pratense e forrageira na região em ques-
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tão, consideraremos a constituição de uma reserva de fibra, necessária para fazer face aos

anos em que o período de suplementação tenha duração superior à duração média con-

siderada. Desta forma, consideraremos que as explorações ultrapassam as suas necessi-

dades anuais em 50%, conseguindo assim, por cada dois anos ditos “normais”, constituir

reservas que permitam enfrentar um ano com um período de suplementação com dura-

ção dupla da “normal” ou, dito de outra forma, garantir o aprovisionamento normal de

feno num ano em que a sua produção seja nula.

A área anualmente semeada da consociação aveia × ervilhaca será, então:

12.15 ha×1.50 = 18.22 ha ' 18.50 ha

Considerando estes 18.50 ha integrados na rotação já descrita para a produção de feno, re-

sulta que a exploração disporá de 37 ha adstritos esta produção, correspondendo a 13.45%

da área de pastagem, ou a 11.86% da área total da exploração, valor que nos parece com-

patível com a realidade que se pode observar na região em questão.

Em resumo, a exploração disporá de uma superfície total de 312 ha, estando 275 ha afectos

à produção pratense e os restantes 37 ha votados à produção de forragem para conservar.

Analisando o equilíbrio entre disponibilidades e necessidades, constatamos que o ba-

lanço energético global do sistema de produção – ignorando os primeiros 120 dias de vida

dos animais que constituem o efectivo de substituição e em que os animais são quase ex-

clusivamente alimentados com recursos obtidos no exterior – apresenta um superavit de

64,273 UFL, correspondendo a 20.75% das necessidades anuais do efectivo, como pode

ser observado na tabela 5.6.

Este superavit decorre essencialmente da não consideração da área consagrada à produ-

ção de feno no dimensionamento da área da pastagem, bem como da contribuição, pro-

priamente dita, dessa área, em que são consideradas duas componentes:

• a disponibilidade gerada pela parcela em pousio (18.5 ha), calculada considerando

uma produtividade de 1,500 kg MS/ha13 e um conteúdo energético de 0.40 UFL/kg

MS14, o que origina uma contribuição de 11,100 UFL;

13Equivalente a 2/3 da produtividade atribuída aos prados – 2,250 kg MS/ha.
14Correspondendo a 80% do conteúdo energético considerado para os prados – 0.54 UFL kg MS.
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Tabela 5.6 — Balanço energético global - ovinos de carne

Contribuições/Consumos UFL/ano

Pastagem
2,250 kg MS/ha×0.50 UFL/kg MS×275 ha 309,375

Parcela em pousio da rotação aveia × ervilhaca
1,500 kg MS/ha/ano×0.40 UFL/kg MS×18.50 ha/ano 11,100

Feno consumido pelos animais adultos
33,864 kg/ano×0.83% MS×0.54 UFL/kg MS 15,178

Feno consumido pelo efectivo de substituição após os 120 d.
12,514 kg/ano×0.83% MS×0.54 UFL/kg MS 5,609

Alimento concentrado de manutenção - animais adultos
43,824 kg/ano×88% MS×0.85 UFL/kg MS 32,780

Alimento concentrado de manutenção - efectivo de substituição após os 120 d.
2,654 kg/ano×88% MS×0.85 UFL/kg MS 1,985

Total de entradas 376,027

Necessidades das fêmeas reprodutoras
800 animais×337.50 UFL/animal/ano 270,000

Necessidades dos machos reprodutores
30 animais×335.80 UFL/animal/ano 10,074

Necessidades do efectivo de substituição, após os 120 dias
158 animais×187.35 UFL/animal/ano 29,601

Desperdício associado ao consumo de feno
(33,864 kg+12,514 kg)×10%×83% MS×0.54 UFL/kg MS 2,079

Total de saídas 311,754

Saldo 64,273
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• a disponibilidade gerada pelo restolho da parcela cultivada (18.50 ha), que, dada a

tecnologia utilizada na colheita, consideraremos desprezável.

Refira-se que, no cálculo do balanço energético, foi considerada a saída decorrente da taxa

de desperdício considerada no cálculo da quantidade de feno a fornecer anualmente aos

animais (10%), aplicável ao consumo de feno pelo efectivo reprodutor e pelos animais do

efectivo de substituição, após os primeiros 120 dias de vida.

À semelhança do referido a propósito do cálculo das necessidades energéticas anuais do

efectivo, também no balanço energético não se considera o feno consumido pelo efectivo

de substituição, entre o desmame e os 120 dias.

Pelo exposto, o superavit observado, parece-nos compatível com a estratégia já referida

– frequentemente observada nas explorações da área geográfica em questão – de mitiga-

ção da aleatoriedade e da consequente variabilidade inerente ao condicionalismo edafo-

climático da região e das suas consequências, particularmente ao nível da flutuação da

produtividade e da qualidade das pastagens e culturas forrageiras e que redundam fre-

quentemente na conversão do superavit em défice, com a necessária compensação deste

pelo fornecimento de mais alimentos, quer concentrados, quer grosseiros, por períodos

mais longos.

No que toca à densidade pecuária resultante do sistema de produção, obtemos um enca-

beçamento de cerca de 2.94 animais adultos por hectare, ou 0.44 CN15/ha, considerando

que o efectivo de substituição16 representa, no primeiro ano de vida, o equivalente a cerca

de 56% do pastoreio de idêntico número de fêmeas adultas, tomando como base a pro-

porção das necessidades energéticas entre animais jovens e fêmeas adultas17:

830 adultos+ (
158 jovens×56%

)
312 ha

= 2.94 an./ha[×0.15 CN/animal ' 0.44 CN/ha]

15CN: cabeças normais - medida pecuária que relaciona os efectivos, convertidos em cabeças normais, em
função das espécies e das idades, através de uma tabela de conversão, em que um animal adulto da espécie
bovina corresponde a 1 CN (INE, 2005b); nessa conversão considera-se que um ovino adulto (com idade
superior a 12 meses) corresponde a 0.15 CN.

16Numa abordagem estritamente estatística, o efectivo de substituição – por ser constituído por animais
de idade inferior a 12 meses – não seria considerado no cálculo das CN; no entanto, na perspectiva zootéc-
nica, o pastoreio efectuado por este grupo de animais não poderá deixar de ser considerado, embora sujeito
a um factor de correcção, que expresse esse número de animais em função das necessidades energéticas de
uma fêmea adulta.

17 187.35 UFL/ano (jovens)
337.50UFL/ano (♀ adultas) = 0.56

51



Finalizada a questão dos dimensionamentos do efectivo e da exploração, subjacentes ao

orçamento parcial desta actividade, resta-nos sistematizar as despesas ainda não referi-

das.

Assim, no que respeita à mão-de-obra, a exploração basta-se, como referido anterior-

mente, com um trabalhador permanente, auxiliado apenas, com recurso a mão-de-obra

eventual, nos períodos críticos, nomeadamente nas épocas de partos e durante a tosquia,

para cuja duração total considerámos o valor de 80 dias de trabalho ou 0.33 UTA.

Além da mão-de-obra permanente e eventual, considerámos também o recurso a serviços

especializados, nomeadamente no que concerne à assistência veterinária e à tosquia.

A assistência veterinária corporiza-se num plano profiláctico básico, que inclui a reali-

zação anual de um rastreio para as doenças de erradicação obrigatória, de duas vacina-

ções (para prevenção de enterotoxemias e pasteureloses) e de duas desparasitações, assim

como a realização de tratamentos curativos vários. Do conhecimento de que dispomos da

realidade observada na região em questão, assumiu-se ser o custo com a assistência vete-

rinária do efectivo equivalente a 8.5% dos encargos variáveis.

No serviço de tosquia, considera-se o custo da tosquia dos animais adultos, exceptuando

os animais de refugo, e a dos animais do efectivo de substituição, na Primavera do 2º ano

de vida.

Os pressupostos considerados no estabelecimento do modelo tecnológico para a activi-

dade ovinos de carne são apresentados, de forma sistematizada, na tabela 5.7.

52



Tabela 5.7 — Modelo tecnológico para a actividade ovinos de carne - despesas

Natureza das despesas Quantificação

Mão-de-obra

Especializada 1.00 UTA
Indiferenciada 0.33 UTA

Alimentação

Alimento concentrado de manutenção 46,478 kg
Alimento concentrado de iniciação (158 an.×1.19 kg×71 d.)×15% 2,002 kg
Alimento concentrado de crescimento (158 an.×1.19 kg×71 d.)×85% 11,347 kg
Feno (auto-utilização) 18.50 ha
Pastagens permanentes (auto-utilização) 275 ha

Serviços especializados

Assistência veterinária 830 adultos+158 substituição 8.5% enc. var.
Tosquia 830 animais
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5.3 Receitas

No cálculo das receitas, considerou-se, como já foi referido, uma produtividade do efec-

tivo de 1.02, o que significa que o efectivo desmama, por ano, 816 borregos.

800 ovelhas×1.02 = 816 borregos

Destes borregos, 658 animais são vendidos logo após o desmame, sendo os restantes 158

utilizados na renovação do efectivo.

Para contabilização das receitas obtidas com a venda da lã, assumiram-se umas produ-

ções médias18 de lã suja por animal de 2.65 kg por fêmea, 4.75 kg por macho e 830 animais

tosquiados – uma vez que, usualmente, os animais de substituição apenas são tosquiados

após terem completado 1 ano e os animais de refugo são vendidos antes da tosquia – o

que perfaz cerca de 2,262 kg de lã suja por ano.

800 ovelhas×2.65 kg+30 carneiros×4.75 kg = 2,262 kg

São ainda consideradas as receitas obtidas com a venda anual dos animais de refugo, 121

no total, calculados da seguinte forma:

• n.º de animais que entram por ano no efectivo: 140 ♀ e 6 ♂;

• n.º de animais que morrem anualmente:

– ♀ : 800×3% = 24;

– ♂ : 30×3% = 0.9 ' 1;

• n.º médio de animais de refugo vendidos por ano:

– ♀ : 140−24 = 116;

– ♂ : 6−1 = 5.

Do lado das receitas, foram também consideradas as ajudas comunitárias, assumindo

que a exploração detém 800 direitos do prémio aplicável aos produtores de ovinos, o que,

dada a inclusão da região em questão no conjunto das regiões desfavorecidas da Comuni-

dade19, possibilita igualmente o acesso a um prémio complementar, pago aos produtores

18Sobral et al. (1987) refere, para o peso dos velos de animais da raça Merina Branca, um intervalo de
valores que varia entre 2.50 e 2.80 kg, para as fêmeas, e entre 4.50 a 5.00 kg, para os machos.

19Tal como estabelecido pela Portaria nº 377/88 de 11 de Junho.
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de ovinos e caprinos cujas explorações se localizem em zona desfavorecida.

No tocante às ajudas do chamado segundo pilar da PAC, nomeadamente as medidas agro-

ambientais, considerou-se ser a totalidade da área de pastagem da exploração, elegível

para a medida Sistemas forrageiros extensivos, nas várias formas que esta foi assumindo,

ao longo dos diferentes períodos de programação.

O esquema de contabilização das receitas na actividade ovinos de carne é apresentado na

tabela 5.8.

Tabela 5.8 — Receitas da actividade ovinos de carne

Natureza das receitas Quantidade

Venda de borregos 658 animais
Venda de lã 2,262 kg
Venda de fêmeas de refugo 116 animais
Venda de machos de refugo 5 animais

Prémio por ovelha 800 direitos
Prémio complementar 800 direitos
Medidas agro-ambientais 275 ha

5.4 Trabalho

Para a contabilização da mão-de-obra empregue nesta actividade, às UTA utilizadas na

actividade principal e referidas na tabela 5.7, acrescem as resultantes da realização das

actividades intermédias, cujo cálculo está sistematizado na tabela 5.9.

Tabela 5.9 — UTA utilizadas nas actividades intermédias - ovinos de carne

Actividade ha horas/ha horas UTA*

Feno 18.50 19.55 361.68 0.19
Pastagens permanentes 275.00 1.50 412.50 0.21

Total 0.40

*1 UTA = 1,920 horas

Observa-se assim, uma utilização total de 1.73 UTA por esta actividade, nas condições em

que foi descrita, distribuída de acordo com as categorias constantes na tabela 5.10.
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Tabela 5.10 — UTA utilizadas na actividade ovinos de carne

Actividade UTA

Mão-de-obra especializada 1.00 UTA
Mão-de-obra indiferenciada 0.33 UTA
Mão-de-obra das actividades intermédias 0.40 UTA

Total 1.73 UTA

Considerando que a actividade em questão assenta numa área de 312 ha, teremos uma

utilização de 0.006 UTA/ha:

1.73 UTA

312 ha
= 0.006 UTA/ha
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Capítulo 6

Ovinos de leite

6.1 Enquadramento

A presente actividade reflecte as condições de produção de uma exploração que, além

da carne e da lã, efectua também a ordenha e o aproveitamento do leite produzido pelas

ovelhas.

A fim de permitir a manutenção do pressuposto de constância do modelo tecnológico das

actividades ao longo do período em análise, esta actividade não poderá traduzir uma es-

pecialização absoluta na produção de leite, conseguida, actualmente, através de animais

de elevado potencial produtivo e sempre associada, quer à mecanização da ordenha, quer

à elevada dependência de alimentos concentrados compostos, normalmente externos à

exploração. Pelo exposto, a exploração em causa poderá considerar-se como de “tripla

aptidão”, uma vez que explora as três vertentes clássicas da produção ovina - carne, leite e

lã - sem, no entanto, ser particularmente especializada em nenhuma delas.

Desta forma, a actividade em questão assentará num maneio próximo do que se pode

considerar como “tradicional”, em que a ordenha é executada manualmente. Os ani-

mais normalmente associados a um maneio como o referido, resultam da miscigena-

ção progressiva de efectivos do já referido “merino regional” com animais que expressam

uma forte influência de raças de aptidão lactopoiética (Manchega, Lacaune, etc.), nor-

malmente por via dos machos que vão sendo introduzidos nos rebanhos. Os animais as-

sim obtidos, não sendo, obviamente, especializados na produção leiteira, já permitem a
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obtenção de produções médias que remuneram o acréscimo de despesas decorrente da

operação de ordenha. Simultaneamente, pelas suas características, exibem um grau de

exigência em termos alimentares, sanitários e de maneio, significativamente menor que

os animais de raças especializadas e, portanto, compatível e enquadrável no condiciona-

lismo edafoclimático da região em apreço.

A fim de garantir a comparabilidade com as outras actividades, considera-se que a explo-

ração em questão tem apenas actividades de produção primária, produzindo, além dos

borregos e da lã, leite de ovelha que coloca no mercado como tal, não procedendo por-

tanto à sua transformação.

A sequência metodológica utilizada no dimensionamento da exploração, na determina-

ção da densidade pecuária suportada pela exploração, da área desta e da repartição dessa

mesma área entre pastagens e forragens, assim como a generalidade dos parâmetros refe-

rentes à produtividade do solo, serão também similares aos utilizados na actividade ovinos

de carne.

Desta forma, a única restrição de dimensionamento da exploração inerente à actividade

ovinos de leite será a possibilidade do trabalho poder ser levado a cabo por um único tra-

balhador especializado permanente, auxiliado por mão-de-obra eventual, sempre que tal

se imponha. Para tal, considera-se que a actividade da exploração assenta num efectivo

de 400 fêmeas adultas.

Mantendo a metodologia de dimensionamento da exploração e do efectivo pecuário, em

função da capacidade de suporte dos recursos, este efectivo terá a sua alimentação base-

ada no aproveitamento de pastagens permanentes sujeitas ao maneio descrito e disponi-

bilizando os mesmos 2,250 kg de matéria seca (MS) por hectare de pastagem e por ano,

com um conteúdo energético de 0.5 UFL/kg MS, ou seja 1,125 UFL/ha.

O maneio reprodutivo considerado compreende também, à semelhança da actividade

ovinos de carne, duas épocas de partos individualizadas: uma no Outono e outra na Pri-

mavera. Para a primeira, os carneiros são introduzidos no rebanho das ovelhas no início

do mês de Maio e por um período do dois meses, indo deste modo originar uma época

de partos nos meses de Outubro e Novembro. Posteriormente, em Setembro, são intro-

duzidos novamente os carneiros, beneficiando as fêmeas não cobertas durante a primeira

época de cobrição, dando origem à segunda época de partos, com início em Fevereiro, que

funciona assim como uma “repescagem” às ovelhas que não ficaram cobertas na primeira
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época.

Esta diferente organização das épocas de partos decorre da orientação principal da explo-

ração – o leite – e da necessidade de fazer coincidir o período de ordenha com a época de

maior disponibilidade alimentar – a segunda metade do Inverno e a Primavera.

Não obstante, o facto destes sistemas de produção também produzirem borregos, condi-

ciona, de alguma forma, a escolha da localização das épocas de partos, de modo a conse-

guir disponibilizar animais para o mercado nas duas alturas do ano em que os preços são

mais favoráveis – o Natal e a Páscoa.

Considerando que as ovelhas começam a ser ordenhadas após o desmame dos borregos

e que este ocorre às 7 semanas, uma distribuição das épocas de partos como a descrita

resulta num período de ordenha a decorrer entre os meses de Janeiro e Maio, ao longo do

qual as fêmeas em produção são ordenhadas, em média, durante 90 dias.

6.2 Despesas

No cálculo das necessidades energéticas das fêmeas reprodutoras, assumiu-se, mais uma

vez, o pressuposto das necessidades energéticas deste grupo de animais só diferirem sig-

nificativamente das necessidades de conservação a partir da 6ª semana pré-parto e du-

rante a lactação, cuja duração média é de 140 dias: 7 semanas até ao desmame, a que

acrescem aproximadamente os 90 dias de ordenha referidos.

Como forma de compensar e garantir o aprovisionamento dos animais em situações que

se afastem das condições-padrão e que, por serem geradoras de stress, resultem num

acréscimo das necessidades dos animais, considerou-se igualmente uma componente de-

nominada reserva e correspondente a 10% das necessidades calculadas.

A informação utilizada no cálculo das necessidades energéticas das fêmeas reprodutoras

está sistematizada na tabela 6.1 e baseia-se nos valores apresentados por Bocquier et al.

(1990) (pp. 228-233), para ovelhas com 60 kg de peso vivo, com partos gemelares e peso

total dos borregos ao nascimento de 7 kg1.

1Esta opção decorre dos efeitos expectáveis, sobre os indicadores reprodutivos, da melhor condição cor-
poral e do maneio alimentar mais cuidado a que os animais explorados na função leiteira deverão estar
normalmente sujeitos, em virtude da condição corporal das fêmeas ser reflectida directamente na sua pro-
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Tabela 6.1 — Necessidades energéticas das fêmeas reprodutoras - ovinos de leite

Período UFL/dia Dias UFL

6-5 semanas pré-parto 0.82 14 11.48
4-3 semanas pré-parto 1.02 14 14.28
2-1 semanas pré-parto 1.30 14 18.20
1-3 semanas de lactação 1.91 21 40.11
4-6 semanas de lactação 1.71 21 35.91
7-10 semanas de lactação 1.46 28 40.88
11-18 semanas de lactação 1.16 56 64.96
19-20 semanas de lactação 0.87 14 12.18

Necessidades de gestação e lactação 182 238.00
Necessidades de manutenção 0.71 183 129.93

Necessidades anuais totais 365 367.93
Reserva (10%) 36.79

Total 404.72

Adaptado de Bocquier et al. (1990) (pp. 228-231).

No que respeita aos parâmetros que determinam a produtividade do efectivo e conside-

rando o maneio alimentar mais cuidado, inerente a esta actividade, assumiram-se os se-

guintes valores:

• taxa de fertilidade: 87.5%;

• taxa de fecundidade: 140%;

• taxa de mortalidade até ao desmame: 6%.

Considerando que, dado o maneio reprodutivo referido, cada ovelha terá, em média, um

parto por ano, obtemos assim, para o número de borregos desmamados por ovelha e por

ano:

Produtividade = 87.5%× 140%× (1−6%) = 1.15

Para as necessidades energéticas dos machos, consideraram-se, mais uma vez, o valor e

os pressupostos referidos para a actividade ovinos de carne, ou seja 335.80 UFL/ano, para

cada animal. De igual forma, a relação macho/fêmea considerada foi de 1/30, acrescida

de uma margem de 10%.

O facto de não estarmos perante uma exploração especializada na produção de leite, per-

mite que seja considerada uma analogia com a actividade ovinos de carne, no que aos as-

dução diária, a que acresce a difícil recuperação de quebras de produção decorrentes da degradação da
condição corporal, mesmo em situações de reposição da boa condição corporal dos animais.
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pectos relacionados com o maneio dos animais jovens diz respeito. Assim, considerou-se

que os borregos não são engordados na exploração, sendo vendidos imediatamente após

o desmame, efectuado quando os animais completam 7 semanas ou 49 dias.

O padrão de consumo de alimento concentrado desde o desmame até aos 120 dias de vida,

considera-se idêntico ao referido para a actividade ovinos de carne, ou seja, uma reparti-

ção 15%/85% para alimento concentrado de iniciação e de crescimento, respectivamente.

De igual forma, consideraram-se os mesmos pressupostos assumidos no cálculo das ne-

cessidades energéticas do efectivo de substituição, seja no período de estabulação, seja

no período que medeia desde os 120 dias até que completem um ano de idade, em que se

considerou que os animais terão a sua alimentação baseada no pastoreio.

Os valores considerados para a recria do efectivo de substituição estão sistematizados nas

tabelas 6.2 e 6.3

Tabela 6.2 — Pressupostos da estabulação do efectivo de substituição - ovinos de leite

Indicador Valor

Peso ao nascimento a 4.50 kg
Ganho médio diário (GMD) nascimento - desmame b 0.25 kg/dia
N.º de dias até ao desmame c 49 dias

Peso ao desmame d = a+b×c 16.75 kg

Consumo médio diário de alimento concentrado pós-desmame e 1.19 kg
Matéria seca (MS) do alimento concentrado f 88%
N.º de dias de estabulação g 71 dias

Consumo de concentrado pós-desmame h = e× f×g 74.35 kg MS

Índice de conversão pós-desmame i 5 kg MS/kg PV
Ganho de peso desmame - 120 dias j = h/i 14.87 kg
GMD desmame - 120 dias j/g 0.21 kg/dia

Peso vivo no final da estabulação d+ j 31.62 kg

Idade no final da estabulação c+g 120 dias

Tabela 6.3 — Necessidades energéticas do efectivo de substituição - ovinos de leite

Período Peso vivo Nec. manutenção Crescimento Nec. Crescimento

120 - 240 dias 40 kg 0.52 UFL 100 g/dia 0.26 UFL
240 - 365 dias 50 kg 0.62 UFL 50 g/dia 0.13 UFL

Fonte: adaptado de Bocquier et al. (1990).
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Estamos pois em condições de calcular as necessidades energéticas anuais para cada ani-

mal do efectivo de substituição que deverão ser satisfeitas pelos recursos gerados pela

exploração, no período que medeia entre os 120 dias e o final do primeiro ano de vida e

que é equivalente ao valor considerado para a actividade ovinos de carne:

120 dias× (0.52 UFL+0.26 UFL)+125 dias× (0.62 UFL+0.13 UFL) = 187.35 UFL

Não obstante o grau de especialização moderado, torna-se necessário reflectir a maior

exigência zootécnica da actividade de produção de leite nas taxas de substituição consi-

deradas, face aos valores assumidos na actividade ovinos de carne, que se traduz por uma

vida útil mais curta e por uma taxa de mortalidade superior.

Assim, para as fêmeas, a taxa de substituição considerada baseia-se numa vida útil de 5

anos e numa taxa de mortalidade anual dos adultos de 5%, o que resulta numa taxa de

substituição anual de 25%.

Taxa de substituição para fêmeas:
1

5
+0.05 = 25%

Para os machos, dado o seu menor desgaste face às fêmeas, consideraram-se parâmetros

semelhantes aos utilizados na actividade ovinos de carne, ou seja 6 anos para a vida útil e

3% para a taxa de mortalidade, donde se obtém uma taxa de substituição anual de 20%.

Taxa de substituição para machos:
1

6
+0.03 = 19.67% ' 20%

Quanto à composição do efectivo, e considerando a já referida dimensão do efectivo de

400 fêmeas adultas, teremos:

• carneiros: (400/30)×1.1 = 14.67 ' 15;

• fêmeas de substituição: 400×0.25 = 100;

• machos de substituição: 15×0.20 = 3.

Compensando a taxa de mortalidade no primeiro ano de vida e utilizando os mesmos

pressupostos e valores referidos para a actividade ovinos de carne, consideraremos que os
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animais jovens terão, no primeiro ano de vida, uma mortalidade combinada de 6.88%, o

que implica que o efectivo de substituição seja composto por:

fêmeas:
100

1−6.88%
= 107.39 ' 108 animais

e

machos:
3

1−6.88%
= 3.22 ' 4 animais

Por uma questão de simplicidade, considera-se que os 9 animais supranumerários do

efectivo de substituição, estão presentes na exploração durante todo o ciclo de produção.

Sistematizando, o efectivo subjacente ao orçamento parcial para a actividade ovinos de

leite tem a seguinte constituição:

• fêmeas reprodutoras: 400;

• machos reprodutores: 15;

• fêmeas de substituição: 108;

• machos de substituição: 4.

As necessidades energéticas totais do efectivo assim constituído2 cifram-se em 187,908

UFL/ano, como é mostrado na tabela 6.4.

Tabela 6.4 — Necessidades energéticas anuais do efectivo - ovinos de leite

Categorias de animais N.º de animais UFL/animal/ano UFL/ano

Fêmeas reprodutoras 400 404.72 161,888
Machos reprodutores 15 335.80 5,037
Efectivo de substituição* 112 187.35 20,983

Totais 527 187,908

*A partir dos 120 dias

Pelas razões apontadas na descrição da actividade ovinos de carne, também nesta acti-

vidade não se poderá deixar de considerar – até com mais premência – um período de

suplementação outonal do efectivo que, neste caso, se considerou ter uma duração de

90 dias, em virtude das maiores necessidades energéticas dos animais, decorrentes do

sistema de produção em questão, da maior sensibilidade dos níveis produtivos diários à

2À semelhança da metodologia adoptada para a actividade ovinos de carne, no que se refere ao efectivo
de substituição, não é considerado o período que medeia entre o desmame e os 120 dias.
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condição corporal dos animais, bem como da difícil recuperação de quebras de produção

motivadas por quebras da condição corporal, mesmo recuperando a condição corporal

dos animais (Madeira (1996), p. 73).

Na determinação das despesas de manutenção das pastagens e à semelhança do que foi

efectuado na actividade ovinos de carne, não procederemos à dedução das UFL correspon-

dentes às necessidades de manutenção dos animais durante os 90 dias em que são suple-

mentados, pelo que, considerando a disponibilização energética de 1,125 UFL/ha/ano,

temos que a actividade assentará numa área de pastagem com 167 ha.

187,908 UFL/ano

1,125 UFL/ha/ano
= 167.03 ha ' 167 ha

A suplementação outonal baseia-se no fornecimento de feno e de um alimento concen-

trado composto, adquirido no mercado e com uma formulação adequada a ovelhas leitei-

ras, disponibilizando 0.95 UFL/kg MS e 88% de MS. O feno é também fornecido ao efectivo

de substituição, sendo, mais uma vez, o seu custo de produção integralmente imputado à

actividade principal e determinado através de um orçamento autónomo.

A metodologia aplicada para a determinação da dieta fornecida durante o período de su-

plementação é similar à empregue na actividade ovinos de carne, apenas diferindo os va-

lores da capacidade de ingestão das ovelhas no último terço da gestação, que se assume

ser 1.40 UEO (Bocquier et al., 1990), e o valor para as recomendações energéticas (RE),

que se considerou ser equivalente ao referido na tabela 6.1, para as duas semanas que

antecedem o parto: 1.30 UFL/dia.

Assim, teremos:{
1.40 UEO = f ×1.32 UEO+ c ×0.76 UEO

1.30 UFL = f ×0.54 UFL+ c ×0.95 UFL
⇔

{
f = 0.40 kg MS

c = 1.15 kg MS

Considerando uma taxa de desperdício do feno de 10%, teremos um fornecimento de 0.54

kg de feno/animal/dia:

0.40 kg MS

83% MS
× 1

(1−10% desperdício)
= 0.54 kg de feno
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Quanto ao alimento concentrado composto, a quantidade diária fornecida, durante o pe-

ríodo de suplementação, é de 1.57 kg/animal:

1.15 kg MS

88% MS
= 1.31 kg de alimento concentrado.

Dado o maior conteúdo energético, de que decorre um maior custo económico, da dieta

fornecida aos animais do efectivo reprodutor, considera-se necessário zelar para que a re-

ferida dieta seja, de facto, fornecida apenas aos animais que dela necessitam, ou seja, aos

animais gestantes ou lactantes, cujo número será obtido por aplicação da taxa de fertili-

dade ao número de fêmeas reprodutoras:

400 animais×87.5% = 350 animais.

Para a suplementação dos animais do efectivo de substituição, tomou-se em considera-

ção o estado fisiológico em que estes animais se encontram – perto do final do primeiro

ano de vida –, absolutamente distinto do observado nos animais adultos, uma vez que,

enquanto os animais do primeiro grupo se encontram na fase final do seu crescimento,

os do último estarão na fase final da gestação ou no início da lactação. Assim, dadas as

características zootécnicas dos animais e o objectivo do sistema de produção, decorrerá,

por um lado, uma maior despesa energética e, por outro, a impossibilidade do recurso, em

grande escala, à utilização das reservas corporais.

Pelo exposto, e dada a impossibilidade de fornecimento da mesma dieta que é fornecida

ao efectivo em produção, será necessária a suplementação separada deste grupo de ani-

mais. Nesta suplementação, pela analogia das necessidades, consideram-se precisamente

os mesmos pressupostos e valores assumidos para suplementação dos animais do efectivo

de substituição da actividade ovinos de carne, sendo o alimento concentrado composto

utilizado na suplementação destes animais um alimento concentrado de manutenção,

adquirido no mercado, com 0.85 UFL/kg MS e 88% de MS, donde resulta:

• f = 0.99 kg MS;

• c = 0.25 kg MS.

Deste modo, considerando os teores de matéria seca, as quantidades a fornecer aos ani-

mais serão:
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• 1.32 kg de feno;

• 0.28 kg de alimento concentrado.

Os 50 animais do efectivo reprodutor aos quais, por não estarem em termo de gestação

nem em lactação, não será distribuída a dieta fornecida aos animais em produção, serão,

pela analogia das necessidades, suplementados em conjunto e com a mesma dieta forne-

cida aos animais do efectivo de substituição.

Nesta actividade, torna-se ainda necessário proceder à suplementação separada dos ma-

chos, em virtude das necessidades destes diferirem significativamente das necessidades

das fêmeas reprodutoras, ao contrário do que sucede na actividade ovinos de carne. Desta

forma, assumiu-se que estes animais apenas serão suplementados durante 60 dias, nos

quais lhes será fornecida uma dieta similar à fornecida para suplementação dos machos,

naquela actividade, incluindo a natureza do próprio alimento concentrado fornecido (ma-

nutenção), ou seja:

• f = 0.51 kg MS;

• c = 0.77 kg MS.

Destes valores, considerando os teores de matéria seca, teremos:

• 0.68 kg de feno;

• 0.88 kg de alimento concentrado.

Findo o período de suplementação outonal, com a referida duração de 90 dias, as fêmeas

em produção continuarão a ser suplementadas com um alimento concentrado de lacta-

ção. A quantidade desse alimento concentrado é determinada no pressuposto de que,

após o termo do período de suplementação, os animais já conseguirão satisfazer as suas

necessidades de manutenção a partir do consumo de pastagem, necessitando, por isso,

da cobertura das necessidades decorrentes da produção leiteira.

Face à realidade observada nos efectivos da região, considera-se que a quantidade de leite

produzido por cada ovelha ordenhada e por período de ordenha, se cifra em 51 l, donde

se obtém, considerando a já referida duração de 90 dias para o período de ordenha, uma

produção diária de 0.57 l.

Considerando o peso vivo das ovelhas e a produção diária referida, assumimos que as

necessidades energéticas totais durante o período de ordenha são de 1.07 UFL/dia (Boc-
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quier et al. (1990), p. 233). Assim, considerando que as necessidades energéticas de ma-

nutenção, ou seja 0.71 UFL/dia, são satisfeitas pelo consumo de pastagem, teremos um

diferencial de 0.36 UFL/dia3 que terá que ser coberto pelo alimento concentrado.

O alimento concentrado considerado é similar ao empregue durante o período de suple-

mentação outonal e doseia 0.95 UFL/kg MS e 88% MS, pelo que, a quantidade a fornecer

a cada animal em ordenha, após o período de suplementação outonal, será:

0.36 UFL/dia

0.95 UFL/kg MS
× 1

88% MS
= 0.43 kg/dia

Considerando a localização da época de partos (Outubro–Novembro), teremos ovelhas

em ordenha desde meados de Novembro até meados de Abril, pelo que, face à localiza-

ção expectável da suplementação outonal (Setembro–Novembro), consideraremos uma

duração de 90 dias para esta suplementação durante a ordenha.

Dada a natureza do processo de produção leiteira, considerou-se ainda que 5% das fêmeas

paridas (18 animais) incorrem em situações – doenças ou acidente – que impedem a or-

denha e determinam a sua saída do grupo dos animais em ordenha, com o consequente

termo da suplementação. No cálculo da quantidade de alimento concentrado consumido

durante a ordenha, assumiu-se que estes animais têm uma permanência média no grupo

dos animais em ordenha, equivalente a metade da duração da ordenha, ou seja, 45 dias.

O consumo dos vários tipos de alimentos concentrados compostos e de feno pelos efecti-

vos adulto e de substituição, está sistematizado na tabela 6.5.

31.07 UFL/dia−0.71 UFL/dia = 0.36 UFL/dia.
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Tabela 6.5 — Consumo anual de alimento concentrado e de feno - ovinos de leite

Categorias de alimentos Consumo anual (kg)

Alimento concentrado composto de lactação 54,461

Animais adultos - suplementação outonal
1.31 kg/animal/dia×350 animais×90 dias 41,265

Animais que completam a ordenha
0.43 kg/animal/dia× (350−18) animais×90 dias 12,848

Animais que abandonam a ordenha
0.43 kg/animal/dia×18 animais×45 dias 348

Alimento concentrado composto de manutenção 4,874

Fêmeas adultas em repouso e efectivo de substituição
0.28 kg/animal/dia× (112+50) animais×90 dias 4,082

Machos adultos
0.88 kg/animal/dia×15 animais×60 dias 792

Alimento concentrado composto de crescimento 9,463

Efectivo de substituição
1.19 kg/animal/dia×112 animais×71 dias 9,463

Feno 38,458

Animais adultos - suplementação outonal
0.54 kg/animal/dia×350 animais×90 dias 17,010

Fêmeas adultas em repouso e ef. substituição - após os 120 dias
1.32 kg/animal/dia× (112+50) animais×90 dias 19,246

Machos adultos
0.68 kg/animal/dia×15 animais×60 dias 612

Efectivo de substituição - até aos 120 dias
0.20 kg/animal/dia×112 animais×71 dias 1,590
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Assume-se assim um consumo anual de 38,458 kg de feno, obtido a partir de uma área de:

38,458 kg

4,000 kg/ha
= 9.61 ha

Considerando, mais uma vez, que, para a constituição e manutenção de uma reserva ali-

mentar, as explorações ultrapassam as suas necessidades anuais em 50%, teremos que a

área anualmente semeada da consociação aveia × ervilhaca será então de:

9.61 ha×1.50 = 14.42 ha ' 14.50 ha

Considerando a rotação utilizada na produção de feno, resulta que a exploração disporá

de 29 ha adstritos à produção de feno, correspondendo a 17.36% da área de pastagem, ou

a 14.80% da área total da exploração, valor que nos parece compatível com a realidade que

se pode observar na região questão, para explorações com esta orientação produtiva.

Temos pois que a exploração apresentará uma superfície total de 196 ha, estando 167 ha

afectos à produção pratense e os restantes 29 ha votados à produção de forragem para

conservar.

Dos 29 ha afectos à produção de feno, e à semelhança da actividade ovinos de carne,

considera-se que a parcela em pousio (14.50 ha) apresenta uma produtividade de 1,500

kg MS/ha e um conteúdo energético de 0.40 UFL/kg MS, donde decorre uma contribui-

ção de 8,700 UFL.

O balanço energético global do sistema de produção – ignorando os primeiros 120 dias

de vida dos animais do efectivo de substituição – apresenta um superavit de 72,714 UFL,

correspondendo a 38.70% das necessidades anuais do efectivo, como pode ser observado

na tabela 6.6.

A maior expressividade deste superavit, face ao observado na actividade ovinos de carne,

reflecte, de modo vincado, a maior dependência desta actividade, face a outros recursos

forrageiros que não a pastagem, particularmente durante o período de maior actividade

produtiva, ou seja, durante a ordenha. Este maior superavit é também compatível, pelas

já referidas questões de minimização das aleatoriedades produtivas, com uma estratégia,

constatada no terreno, de constituição de reservas destinadas a permitir a manutenção da

produção animal, nas circunstâncias em que a produção vegetal para tal seja insuficiente.
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Tabela 6.6 — Balanço energético global - ovinos de leite

Contribuições/Consumos UFL/ano

Pastagem
2,250 kg MS/ha×0.50 UFL/kg MS×167 ha 187,875

Parcela em pousio da rotação aveia × ervilhaca
1,500 kg MS/ha/ano×0.40 UFL/kg MS×14.50 ha/ano 8,700

Feno consumido (efectivo adulto + efectivo substituição após os 120 dias)
(17,010+19,246+612) kg/ano×83% MS×0.54 UFL/kg MS 16,524

Alimento concentrado de lactação
54,461 kg/ano×88% MS×0.95 UFL/kg MS 45,529

Alimento concentrado de manutenção
4,874 kg/ano×88% MS×0.85 UFL/kg MS 3,646

Total de entradas 262,274

Necessidades das fêmeas reprodutoras
400 animais×404.72 UFL/animal/ano 161,888

Necessidades dos machos reprodutores
15 animais×335.80 UFL/animal/ano 5,037

Necessidades do efectivo de substituição, após os 120 dias
112 animais×187.35 UFL/animal/ano 20,983

Desperdício associado ao consumo de feno
(17,010+19,246+612) kg/ano×10%×83% MS×0.54 UFL/kg MS 1,652

Total de saídas 189,560

Saldo 72,714
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Nas condições descritas, a exploração apresenta um encabeçamento4 de 0.36 CN/ha, tam-

bém ele compatível com um quadro de maior exigência dos animais utilizados, decorrente

da natureza da própria actividade.

415 adultos+ (
112 jovens×46%

)
196 ha

= 2.38 an./ha[×0.15 CN/animal ' 0.36 CN/ha]

No que respeita à mão-de-obra, o próprio dimensionamento da exploração pressupõe a

possibilidade de o trabalho ser levado a cabo por apenas um trabalhador permanente,

auxiliado nos períodos de maior intensidade da actividade, por trabalhadores eventuais.

Assim, além do referido trabalhador permanente, e considerando que a ordenha decor-

rerá de Novembro a Abril, assume-se que a exploração recorrerá ao equivalente a 120 dias

de trabalho – ou 0.50 UTA – prestado por mão-de-obra eventual.

No que concerne à assistência veterinária e à tosquia, considerou-se, mais uma vez, o re-

curso a prestadores de serviços. Por uma questão de comparabilidade, considerou-se que

a assistência veterinária assume contornos equivalentes aos referidos para a actividade

ovinos de carne, ou seja, um plano profiláctico compreendendo a realização anual de um

rastreio para as doenças de erradicação obrigatória e de duas vacinações (para prevenção

de enterotoxemias e pasteureloses) e de duas desparasitações, assim como a realização

de um conjunto de tratamentos curativos. Dadas as características da produção leiteira,

nomeadamente no que respeita à maior probabilidade de ocorrência de acidentes que im-

pliquem tratamento veterinário, assumiu-se um custo para a assistência veterinária equi-

valente a 10% dos encargos variáveis da actividade.

Para a tosquia, considera-se o custo com a tosquia dos animais adultos, exceptuando os

animais de refugo, bem como a dos animais do efectivo de substituição, na Primavera do

2º ano de vida.

Os pressupostos em que assenta o modelo tecnológico considerado para a actividade ovi-

nos de leite, são sistematizados na tabela 6.7.

4Neste cálculo, à semelhança do procedimento adoptado na actividade ovinos de carne, é conside-
rado o número de animais do efectivo de substituição, corrigido por um factor que expressa a propor-
ção das necessidades energéticas entre animais jovens e fêmeas adultas, que, neste caso será de 46%:

187.35 UFL/ano (jovens)
404.72UFL/ano (♀ adultas) = 0.46
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Tabela 6.7 — Modelo tecnológico para a actividade ovinos de leite - despesas

Natureza das despesas Quantificação

Mão-de-obra

Especializada 1.00 UTA
Indiferenciada 0.50 UTA

Alimentação

Alimento concentrado de lactação 54,461 kg
Alimento concentrado de manutenção 4,874 kg
Alimento concentrado de iniciação (112 an.×1.19 kg×71 d.)×15% 1,420 kg
Alimento concentrado de crescimento (112 an.×1.19 kg×71 d.)×85% 8,043 kg
Feno (auto-utilização) 14.50 ha
Pastagens permanentes (auto-utilização) 167 ha

Serviços especializados

Assistência veterinária 415 adultos+112 substituição 10% enc. var.
Tosquia 415 animais

6.3 Receitas

Como referido, considerou-se uma produção de 51 de leite por cada fêmea ordenhada.

Assim, para o número de ovelhas ordenhadas, teremos:

400 ovelhas×87.5% = 350 ovelhas paridas

Deste animais, 5% incorrem em situações incompatíveis com o processo de ordenha, pelo

que, o número de animais que completam a ordenha, será:

350 ovelhas paridas× (1−5%) = 332.50 ' 332 ovelhas ordenhadas

No que se refere aos 18 animais que abandonam a ordenha, assumiu-se que são ordenha-

dos, em média, durante um período equivalente a metade da duração da ordenha, ou seja,

45 dias. Desta forma, considera-se que a contribuição destes animais para a produção de

leite da exploração é de 25.5 l por animal.

A quantidade de leite produzida anualmente será então:

332 ovelhas×51 l/ovelha+18 ovelhas×25.5 l/ovelha = 17,391 l
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Na contabilização das receitas com a venda de borregos, considerando o já referida pro-

dutividade do efectivo de 1.15, resulta que a exploração desmamará, anualmente, 460 bor-

regos:

400 ovelhas×1.15 = 460 borregos

Dos 460 borregos desmamados, deduzidos os 112 animais utilizados na renovação do

efectivo, são vendidos 348 animais.

Na produção de lã, as raças de aptidão lactopoiética estão normalmente associadas a uma

menor valorização da lã, seja por uma menor extensão do velo e, simultaneamente, um

menor comprimento da fibra lanar, de que resulta um menor peso do velo, seja pelo tipo

de lã produzido, uma vez que algumas das raças utilizadas em Portugal têm lã churra. No

entanto, dada a desorganização crescente que se tem vindo a observar na fileira da lã,

sector em cuja organização Portugal chegou a ser considerado um dos mais avançados

países da Europa (Morais, 1989), assumiremos que o mercado não será sensível à menor

qualidade desta lã, não diferenciando o seu preço face ao preço considerado na actividade

ovinos de carne.

Pelo exposto, dada a influência das raças de vocação lactopoiética, assumiram-se as pro-

duções médias de lã suja por animal de 2.00 kg, para as fêmeas, e de 2.50 kg, para os ma-

chos, donde resulta uma produção total de:

400 ovelhas×2.00 kg+15 carneiros×2.50 kg = 837.50 ' 838 kg.

Para as receitas obtidas com os animais de refugo, considerou-se a venda de 82 animais,

calculados da seguinte forma:

• n.º de animais que entram por ano no efectivo: 100 ♀ e 3 ♂;

• n.º de animais que morrem anualmente:

– ♀ : 400×5% = 20;

– ♂ : 15×3% = 0.45 ' 1;

• n.º médio de animais de refugo vendidos por ano:

– ♀ : 100−20 = 80;

– ♂ : 3−1 = 2.

Relativamente às ajudas comunitárias, os pressupostos assumidos são idênticos aos refe-
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ridos para a actividade ovinos de carne. Assim, considerou-se que a exploração detém 400

direitos ao prémio aplicável aos produtores de ovinos e que, dada a localização geográfica

da região em estudo, permitem igualmente o acesso ao prémio complementar.

No tocante às medidas agro-ambientais, considerou-se ser a totalidade da área de pasta-

gem da exploração, elegível para a medida Sistemas forrageiros extensivos.

A contabilização das receitas na actividade ovinos de leite é apresentada, de forma siste-

matizada, na tabela 6.8.

Tabela 6.8 — Receitas da actividade ovinos de leite

Natureza das receitas Quantidade

Venda de leite 17,391 kg
Venda de borregos 348 animais
Venda de lã 838 kg
Venda de fêmeas de refugo 80 animais
Venda de machos de refugo 2 animais

Prémio por ovelha 400 direitos
Prémio complementar 400 direitos
Medidas agro-ambientais 167 ha

6.4 Trabalho

O cálculo das UTA resultantes da realização das actividades intermédias, está sistemati-

zado na tabela 6.9.

Tabela 6.9 — UTA utilizadas nas actividades intermédias - ovinos de leite

Actividade ha horas/ha horas UTA

Feno 14.50 19.55 283.48 0.15
Pastagens permanentes 167.00 1.50 250.50 0.13

Total 0.28

Às UTA das actividades intermédias, somam-se as UTA utilizadas na actividade principal

e referidas na tabela 6.7, donde se obtém uma utilização total de 1.78 UTA por esta activi-

dade, de acordo com os elementos constantes na tabela 6.10.
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Tabela 6.10 — UTA utilizadas na actividade ovinos de leite

Actividade UTA

Mão-de-obra especializada 1.00 UTA
Mão-de-obra indiferenciada 0.50 UTA
Mão-de-obra das actividades intermédias 0.28 UTA

Total 1.78 UTA

Considerando que esta actividade pressupõe uma área de 196 ha, teremos uma utilização

de 0.009 UTA/ha:
1.78 UTA

196 ha
= 0.009 UTA/ha
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Capítulo 7

Bovinos de carne

7.1 Enquadramento

Esta actividade procura reflectir as condições de produção de carne de bovino, num sis-

tema de produção, frequentemente observado na região em questão, em que a alimenta-

ção dos animais se baseia essencialmente no aproveitamento da pastagem, dependendo

assim, maioritariamente, da capacidade de suporte dos recursos da região, uma das con-

dições apontadas para a comparabilidade dos resultados das restantes actividades referi-

das neste trabalho.

Assim, e à semelhança da metodologia adoptada para os sistemas de produção de ovinos,

se a determinação do número de animais por unidade de área está limitada pelos recursos

biofísicos, já o dimensionamento do efectivo pecuário está limitado pela possibilidade do

trabalho poder ser levado a cabo por um trabalhador permanente, auxiliado por mão-de-

obra eventual nos períodos de maior intensidade de trabalho, nomeadamente durante os

períodos de suplementação outonal, sementeira e colheita de forragem. Esta restrição

situa, de acordo com a realidade observada na região, a dimensão do efectivo reprodutor

adulto nas 100 fêmeas e, utilizando uma relação macho/fêmea de 1:501, 2 machos.

Do ponto de vista da disponibilidade alimentar gerada pela pastagem, consideraram-se

os pressupostos já referidos para os ovinos, nomeadamente um nível produtivo anual de

1Jainudeen & Hafez (1987a) (p. 303) referem, para bovinos, relações macho/fêmea a variar entre 1:30 e
1:60.
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2,250 kg MS/ha e um conteúdo energético de 0.50 UFL/kg MS, donde resulta a disponibi-

lização de 1,125 UFL/ha/ano.

No maneio reprodutivo, assumiu-se um sistema que poderemos considerar como “tradi-

cional”(Bettencourt & Romão, 2008), em que os machos são mantidos no efectivo durante

um período de cerca de 7 meses, que medeia entre Novembro e Maio. Nestas condições, a

época de partos decorre maioritariamente entre os meses de Setembro e Fevereiro, sendo

o desmame dos animais efectuado entre os 4 e os 7 meses de vida, ou seja, durante os

meses de Abril a Junho.

Por razões que se prendem com a elegibilidade para a ajuda comunitária designada “pré-

mio especial”, adiante abordada de forma mais detalhada, o maneio dos animais desma-

mados varia consoante o sexo dos mesmos. Assim, considera-se que os machos jovens

são vendidos com uma idade média de 10 meses. Pelo contrário, as fêmeas jovens que

não integrem o efectivo de substituição, serão vendidas imediatamente após o desmame,

pelo que não consideraremos as suas necessidades energéticas.

Os animais utilizados neste sistema de produção enquadram-se no tipo genericamente

designado por “cruzado de carne”, normalmente resultante de cruzamentos onde, do lado

materno, marcam presença fêmeas com uma influência marcada das raças rústicas mais

frequentes na região em questão (Alentejana e Mertolenga) ou resultantes de cruzamen-

tos destas com machos de raças exóticas, ou, pelo menos, com uma influência marcada

destas. Do lado paterno teremos, novamente, animais de raças exóticas ou com uma in-

fluência marcada destas.

A questão do papel dos cruzamentos, bem vincada nos sistemas de produção de bovinos,

mas também bastante sensível nos ovinos, como de resto está expresso nas actividades

descritas neste trabalho, é discutida por Gama (2002) e resulta da tentativa, por parte dos

criadores, de combinação do melhor de dois mundos, isto é, fêmeas com baixa despesa

de manutenção, normalmente associada a um baixo peso adulto, e descendentes com

velocidade de crescimento elevada.

Não sendo possível combinar estas duas características numa mesma raça, devido à exis-

tência de uma forte correlação genética positiva entre a velocidade de crescimento e o

peso adulto, a solução passaria pela utilização de uma raça materna de baixo peso adulto

em cruzamento com uma raça paterna que transmitisse boa velocidade de crescimento

à descendência, ultrapassando-se assim o antagonismo entre os dois caracteres (Gama
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(2002), p. 112).

Acontece que o entusiasmo gerado pela superioridade dos níveis produtivos dos animais

resultantes dos cruzamentos entre duas raças2, como descritos acima, não foi acompa-

nhado pelo cuidado de assegurar a estruturação do esquema de cruzamento, nomeada-

mente no que se refere à renovação do efectivo materno, tendo começado a ser utilizadas,

como reprodutoras, fêmeas F1, muitas vezes mais exigentes (com maior peso adulto e me-

nor longevidade produtiva) e menos resistentes às restrições a que os animais mantidos

em regimes extensivos estão sujeitos (Gama (2002), p.263).

Vemos assim que, nas três actividades de produção animal descritas neste trabalho, é uti-

lizada uma orientação que, embora questionável do ponto de vista zootécnico, é repre-

sentativa dos sistemas de produção, não só na região em questão, como também da gene-

ralidade das regiões onde predomina o regime extensivo.

Na determinação da produtividade do efectivo, expressa como a percentagem de vacas

que desmama vitelos em cada ano (Jainudeen & Hafez (1987a), pp. 305-306), foram con-

siderados os seguintes elementos, compatíveis com o referido por Bettencourt & Romão

(2008) para os sistemas de produção “tradicionais”:

• taxa de fertilidade: 85%;

• intervalo entre partos: 410 dias3;

• taxa de mortalidade até ao desmame: 3%.

Desta forma, para o número de vacas paridas, teremos:

100 vacas×85% = 85 vacas paridas

No entanto, dado o intervalo entre partos assumido (410 dias), o número de vitelos nas-

cido por cada ciclo produtivo de 1 ano, será:

85 vacas paridas× 365 dias

410 dias
= 75.67 ' 75 vitelos

2Habitualmente designados F1.
3Indicador que expressa o nº médio de dias entre partos sucessivos, obtido pela expressão:∑n

i=1 Dias entre partos de todas as vacas

N.º de vacas(n)
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Considerando a mortalidade até ao desmame, teremos:

75 vitelos× (1−3%) = 72,75 ' 72 vitelos desmamados

7.2 Despesas

O cálculo das necessidades energéticas do efectivo baseia-se no pressuposto de que as ne-

cessidades energéticas decorrentes da gestação apenas diferem significativamente das de

manutenção, a partir do 6º mês de gestação, sendo proporcionais ao peso ao nascimento

dos vitelos. Após o parto, as necessidades passam a ser influenciadas pela produção de

leite, sendo, obviamente, proporcionais à quantidade produzida.

A determinação das necessidades energéticas das fêmeas reprodutoras baseia-se nos se-

guintes parâmetros:

• Peso vivo das fêmeas: 500 kg4;

• Peso vivo dos machos: 900 kg;

• Peso dos vitelos ao nascimento: 35 kg5.

• Produção diária média de leite: 5 kg6;

• Idade média ao desmame: 180 dias.

O cálculo das necessidades energéticas das fêmeas reprodutoras é apresentado na tabela

7.1 e considera a componente “reserva”, também considerada nas actividades ovinos de

carne e ovinos de leite.

Refira-se que as novilhas primíparas, considerando uma idade ao primeiro parto a variar

entre os 30 e os 36 meses, apresentam necessidades energéticas distintas das calculadas

para o efectivo reprodutor adulto, uma vez que ainda não completaram o seu desenvol-

vimento corporal, isto é, ainda estão em crescimento (Petit (1990), p. 156). No entanto, e

4Os pesos vivos normalmente considerados para as fêmeas adultas das raças Mertolenga e Alentejana,
são de 450 kg e 700 kg, respectivamente (SPREGA, Sem data).

5Os pesos ao nascimento normalmente considerados para as raças Mertolenga e Alentejana, são de 24
kg e 31 kg, respectivamente (SPREGA, Sem data); para as raças exóticas com influência mais marcada nos
efectivos bovinos da região (Charolês e Limousine), Petit (1990) (p. 144) refere valores de 39 - 47 kg, para os
machos, e de 37 - 44 kg, para as fêmeas.

6Petit (1990) refere, como valores para a produção diária de leite pelas “raças rústicas” de vacas de carne,
o intervalo 7 - 9 kg/dia; refira-se contudo que estes valores se referem às condições de França, distintas
portanto das observadas na região em questão.
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Tabela 7.1 — Necessidades energéticas anuais das fêmeas reprodutoras - bovinos de carne

Período UFL/dia Dias UFL

6º mês de gestação 4.91 30 147.30
7º mês de gestação 4.93 30 147.90
8º mês de gestação 5.71 30 171.30
9º mês de gestação 6.78 30 203.40
Lactação 6.90 180 1,242.00

Necessidades de gestação e lactação 300 1,911.90
Necessidades de manutenção 4.35 65 282.75

Necessidades anuais totais 365 2,194.65
Reserva (10%) 219.46

Total anual 2,414.11

Adaptado de Petit (1990) (pp. 145-148).

uma vez que, por outro lado, a sua produção leiteira apresenta valores inferiores aos refe-

ridos para as vacas adultas (Petit (1990), pp. 146-147), assume-se que, no cômputo geral,

as necessidades destes grupos de animais se equivalem.

Para as necessidades energéticas dos machos, considerou-se um valor de 7.60 UFL/dia

(Geay & Micol (1990), p. 216), ou seja 2,774.00 UFL/ano, para cada animal:

7.60 UFL/dia×365 dias = 2,774.00 UFL

No que respeita à determinação das necessidades energéticas do efectivo de substituição,

considerou-se que apenas as fêmeas são substituídas a partir de animais nascidos na ex-

ploração, sendo os machos comprados no exterior, pelo que não serão considerados neste

cálculo.

Assim, considerou-se que os animais apresentam um ganho médio diário, do nascimento

ao desmame, de 0.65 kg/dia, o que permite a obtenção de animais com 152 kg de peso vivo

ao desmame, efectuado, como referido, aos 180 dias. Este peso ao desmame é consistente

com os dados referidos por Petit (1990) (p. 144).

35 kg+0.65 kg/dia×180 dias = 152 kg

Para este aumento de peso, considerou-se que os animais apenas consomem leite ma-

terno, estando o custo energético da produção desse leite, já contabilizado na tabela 7.1.
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Após o desmame, a alimentação dos animais que permanecerem no efectivo será baseada

no pastoreio, sendo sujeitos a uma suplementação outonal durante um período idêntico

ao aplicável aos animais adultos e que será abordado mais adiante neste trabalho.

Na altura do desmame, para os animais que constituirão o efectivo de substituição, foi

considerada a existência de um período de transição dos animais para a alimentação só-

lida, com duração aproximada de 30 dias. Durante este período, é disponibilizado um

alimento concentrado composto de crescimento, cuja quantidade consumida por cada

animal, se cifra, de acordo com os elementos referidos por Petit (1990) (p. 164), em 60

kg. Do ponto de vista nutricional, este alimento apresenta 88% MS e disponibiliza 0.95

UFL/kg MS.

Na contabilização das necessidades energéticas do efectivo de substituição, há que incor-

porar o facto de estarmos perante animais cuja recria tem uma duração próxima dos 3

anos, dos quais os dois primeiros, são caracterizados por necessidades distintas das re-

feridas para o efectivo reprodutor adulto. Assim, considerando o mês de Maio como o

mês representativo para os desmames, o efectivo de substituição será constituído por um

primeiro grupo de animais, desmamados no ano em questão e que completarão 1 ano de

vida até final do mesmo e um segundo grupo de animais, oriundos do desmame do ano

anterior e que completarão 2 anos de vida até ao final do ano em questão.

As necessidades destes dois grupos de animais em recria, dadas a diferenças de peso

vivo, também são distintas entre si, devendo ser determinadas e contabilizadas separa-

damente. A tabela 7.2 sistematiza o cálculo das necessidades energéticas do efectivo de

substituição, baseado nos valores para as necessidades diárias, referidos por Troccon et al.

(1990) para novilhas em recria.

Pelas razões já referidas, além dos dois grupos de fêmeas em recria referidos, é ainda ne-

cessário considerar a existência de outro grupo de animais jovens, constituídos pelos ma-

chos entre o desmame e os 10 meses de idade. Uma vez que, após o desmame, a alimenta-

ção deste grupo de animais assenta no pastoreio, as necessidades energéticas deste grupo

de animais são contabilizadas, em conjunto com as necessidades dos efectivos reprodutor

e de substituição, e consideradas na determinação da área de pastagem.

O cálculo das necessidades energéticas dos machos jovens, baseia-se nos valores referidos

por Geay & Micol (1990) (p. 213), para um GMD de 0.80 kg, e está sistematizado na tabela

7.3.
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Tabela 7.2 — Necessidades energéticas do efectivo de substituição - bovinos de carne

Período Idade* Dias UFL/dia Peso Vivo (kg)* UFL

Aleitamento 6 meses 153 0 152 kg 0
Junho - Dezembro 13 meses 212 3.10 250 kg 657.20

Animais no 1º ano de vida 365 657.20

Janeiro 14 meses 31 3.10 264 kg 96.10
Fevereiro - Abril 17 meses 91 3.60 306 kg 327.60
Maio - Julho 20 meses 91 4.10 348 kg 373.10
Agosto - Outubro 23 meses 91 4.60 390 kg 418.60
Novembro - Dezembro 25 meses 61 5.00 418 kg 305.00

Animais no 2º ano de vida 365 1,520.40

* No final do período Adaptado de Troccon et al. (1990) (p. 187).

Tabela 7.3 — Necessidades energéticas dos machos até aos 10 meses - bovinos de carne

Período Idade* Dias UFL/dia Peso Vivo* UFL

Aleitamento 6 meses 153 0 152 kg 0.00
1º e 2º mês pós-desmame 8 meses 61 3.20 201 kg 195.20
3º e 4º mês pós-desmame 10 meses 61 3.70 250 kg 225.70

Totais 275 420.90

* No final do período Adaptado de Geay & Micol (1990) (p. 213).

A taxa de substituição considerada para as fêmeas, baseia-se numa vida útil média de 9

anos e numa mortalidade dos adultos de 2%. Assim, teremos uma taxa de substituição de:

1

9
+0.02 = 13.11 ' 13.50%

Para os machos, a vida útil considerada foi de 7 anos, sendo os animais comprados no

exterior da exploração. Assim, temos que a exploração deverá suportar anualmente um

encargo equivalente a 28% do valor de um macho reprodutor:

1

7
×2 animais = 28%

Assim, considerando um efectivo reprodutor com 100 fêmeas adultas, as restantes classes

de animais serão constituídas pelos seguintes números de animais:

• machos reprodutores: (100/50) = 2;

• fêmeas de substituição nascidas no ano em questão: 100×0.135 = 13.5 ' 14;
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• fêmeas de substituição nascidas no ano anterior: 100×0.135 = 13.5 ' 14.

Torna-se, no entanto, necessário compensar a taxa de mortalidade dos animais do efec-

tivo de substituição, durante os dois primeiros anos de vida, em que se assume, para o

período pós-desmame, a exposição dos animais a uma taxa de uma mortalidade similar à

considerada anualmente para os adultos, isto é 2%. Assim, no primeiro ano de vida tere-

mos uma mortalidade combinada de:

[1− (1−3%)× (1−2%)] = 4.94%

Desta forma, para que no final do segundo ano de recria, tenhamos 14 animais, o efectivo

de substituição deverá ser inicialmente constituído por:

14

1−2.00%
1−4.94%

= 15.03 ' 16 animais

Daqui resulta que, o efectivo de substituição deverá sofrer as seguintes variações ao longo

dos dois primeiros anos:

• animais no início do primeiro ano: 16;

• animais no início do segundo ano: 16× (1−4.94%) = 15.21 ' 15;

• animais no final do segundo ano: 15× (1−2.00%) = 14.70 ' 14.

Assim, considerando que os animais do efectivo de substituição que morrem, têm uma

permanência no efectivo de metade do ano em que ocorre a morte, o número médio de

animais presentes no efectivo de substituição, será:

• animais existentes durante o primeiro ano: (16+15)/2 = 15.50;

• animais existentes durante o segundo ano: (15+14)/2 = 14.50.

Sistematizando, teremos um efectivo constituído por:

• fêmeas reprodutoras: 100;

• machos reprodutores: 2;

• fêmeas de substituição nascidas no ano em questão: 15.50;

• fêmeas de substituição nascidas no ano anterior: 14.50.
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A estes animais, juntam-se, durante um período médio de 4 meses a partir do desmame,

os machos jovens já desmamados, até completarem 10 meses de idade. Considerando os

parâmetros reprodutivos e de mortalidade já referidos, este grupo será constituído por 36

animais:

• n.º de animais nascidos anualmente: 75;

• n.º de animais desmamados anualmente: 75× (1−3%) = 72.75;

• n.º de machos desmamados: 72.75×50% = 36.38;

• n.º de machos que atingem os 10 meses7: 36.38× (1−0.67%) = 36,14 ' 36.

Estamos assim em condições de proceder ao cálculo das necessidades energéticas totais

do efectivo, como é mostrado na tabela 7.4.

Tabela 7.4 — Necessidades energéticas anuais do efectivo - bovinos de carne

Categorias de animais N.º de animais UFL/animal/ano UFL/ano

Fêmeas reprodutoras 100 2,414.11 241,411
Machos reprodutores 2 2,774.00 5,548
Efectivo de substituição - próprio ano 15.50 657.20 10,187
Efectivo de substituição - ano anterior 14.50 1,520.40 22,046
Machos jovens até aos 10 meses 36 420.90 15,152

Totais 168 294,344

Dadas as necessidades anuais do efectivo, a área de pastagem necessária para a sua co-

bertura, será:
294,344 UFL/ano

1,125 UFL/ha/ano
= 261.64 ha ' 262 ha

Também nesta actividade, pelas razões já apontadas, se torna necessária a previsão de um

período de suplementação outonal, no qual será fornecida aos animais uma dieta, com-

posta por uma forragem conservada e um alimento concentrado composto de manuten-

ção, que cobrirá as necessidades dos animais durante um período de 60 dias. A forragem

conservada é o feno de aveia × ervilhaca já descrito. O alimento concentrado conside-

rado é um alimento concentrado comercial de manutenção, com 88% MS e a dosear 0.85

UFL/kg MS, que se assumiu ser idêntico para todos os grupos de animais.

Dada a localização da época de partos e a idade de venda dos machos jovens, considerou-

se que estes serão vendidos no início do Outono, pelo que não serão considerados no cál-

7Considerando, como referido, uma mortalidade pós-desmame de 2% e um período de exposição de 4
meses (10−6), teremos uma mortalidade no período de 2%× (4/12) = 0.67%.
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culo da suplementação, que, desta forma, apenas será fornecida aos animais reprodutores

e de substituição.

A composição da dieta referida é determinada de acordo com a metodologia referida por

Petit (1990) (pp. 158-159) para o estabelecimento de rações para vacas de carne, a qual

apresenta uma diferença substancial relativamente à metodologia empregue nas activi-

dades de produção de ovinos e que se prende com o facto de ser desprezável, dentro de

certas condições, a substituição da forragem pelo alimento concentrado.

De acordo com esta metodologia, o estabelecimento da ração parte de uma estimativa

inicial da capacidade máxima de ingestão da forragem disponível, neste caso o feno de

aveia × ervilhaca. Caso a disponibilização energética da quantidade de forragem ingerida

cubra as necessidades dos animais, essa quantidade de forragem constituirá, por si só, a

ração. Caso contrário, deverá ser equacionado um complemento energético que, entre

outros, poderá consistir num alimento concentrado composto.

A capacidade de ingestão e as necessidades dos animais deverão ainda ser estabelecidas

em função do “estado fisiológico médio” do conjunto dos animais (Petit (1990)) que, para

o grupo das fêmeas reprodutoras e dada a localização do período de suplementação, se

considerou ser o correspondente ao de um animal no 8º mês de gestação.

Assim, temos como parâmetros para o estabelecimento da ração, os seguintes valores:

• ingestibilidade do feno: 1.23 UEB8;

• capacidade de ingestão: 10.75 UEB9;

• necessidades energéticas diárias: 5.71 UFL.

Determinando a quantidade máxima de forragem que os animais conseguem ingerir, ob-

8Jarrigue (1990) (p. 47) refere que a expressão da ingestibilidade de bovinos de carne em UEB, assume,
como animal padrão, uma novilha com 450 kg PV, a consumir 8.50 kg MS da erva padrão; assim, assu-
mindo o valor referido por Abreu et al. (2000) para a ingestibilidade do feno considerado (57 g/kg w0.75),
temos um peso metabólico das vacas de 600 kg0.75 = 121.23 kg w0.75, uma ingestão de feno de 57 g/kg
w0.75 ×121.23 kg w0.75 = 6,910 g e um valor de ingestibilidade do feno de 8,500/6,910 = 1.23 UEB.

9Petit (1990) (pp. 150-155) refere valores para a capacidade de ingestão, para vacas com 650 kg PV, de
13.00 UEB, assinalando que, essa capacidade de ingestão varia, no intervalo entre os 450 e os 750 kg PV,
cerca de 1.50 UEB por cada variação de 100 kg PV; assim, considerando o peso vivo médio de 500 kg para as
vacas do efectivo, teremos uma capacidade de ingestão de:
13.00 UEB−150 kg/100 kg×1.50 UEB = 10.75 UEB.
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temos o valor de 8.74 kg MS:

10.75 UEB

1.23 UEB/kg MS
= 8.74 kg MS

Esta quantidade de feno disponibiliza 4.72 UFL, valor inferior às necessidades dos ani-

mais:

8.74 kg MS×0.54 UFL/kg MS = 4.72 UFL

Temos assim um défice de 0.99 UFL (4.72−5.71) que será coberto com recurso ao forneci-

mento de um alimento concentrado, do qual são fornecidos:

0.99 UFL

0.85 UFL/kg MS
= 1.16 kg MS

Assim, corrigindo para o teor de matéria seca e considerando uma taxa de desperdício,

para o feno, de 10%, a suplementação fornecida aos animais será constituída por:

8.74 kg MS

83% MS
× 1

(1−10% desperdício)
= 11.70 kg de feno

e
1.16 kg MS

88% MS
= 1.32 kg de alimento concentrado

Para a suplementação do efectivo de substituição, consideram-se dietas distintas para os

dois grupos de animais, em virtude das diferenças entre as suas necessidades. Assim, para

as novilhas nascidas no ano anterior ao ano em questão, considerou-se um peso vivo a

variar entre ao 390 e os 418 kg10. Desta forma, considerando constante a ingestibilidade

do feno, os restantes parâmetros assumirão os valores:

• capacidade de ingestão: 7.15 UEB11;

• necessidades energéticas diárias: 4.80 UFL.

Com base nestes valores, os animais conseguirão ingerir:

7.15 UEB

1.23 UEB/kg MS
= 5.81 kg MS

10Cf. tabela 7.2.
11Adaptado de Troccon et al. (1990) (p. 187).
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o que disponibiliza:

5.81 kg MS×0.54 UFL/kg MS = 3.14 UFL

O défice de 1.66 UFL (3.14−4.80) será suprido através do fornecimento de 1.95 kg MS do

mesmo alimento concentrado de manutenção:

1.66 UFL

0.85 UFL/kg MS
= 1.95 kg MS

A suplementação fornecida aos animais será então constituída por:

5.81 kg MS

83% MS
× 1

(1−10% desperdício)
= 7.78 kg de feno

e
1.95 kg MS

88% MS
= 2.22 kg de alimento concentrado

Para as novilhas nascidas no próprio ano, consideraremos os seguintes valores:

• capacidade de ingestão: 4.70 UEB12;

• necessidades energéticas diárias: 3.10 UFL13.

Repetindo os cálculos, teremos, para a contribuição do feno:

4.70 UEB

1.23 UEB/kg MS
= 3.82 kg MS

3.82 kg MS×0.54 UFL/kg MS = 2.06 UFL

Daqui resulta um défice de 1.04 UFL (3.10 - 2.06), que será coberto com:

1.04 UFL

0.85 UFL/kg MS
= 1.22 kg MS de alimento concentrado.

Assim, a dieta fornecida às novilhas de substituição do próprio ano, será composta por:

3.82 kg MS

83% MS
× 1

(1−10% desperdício)
= 5.11 kg de feno

12Adaptado de Troccon et al. (1990) (p. 187).
13Cf. tabela 7.2
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e
1.22 kg MS

88% MS
= 1.39 kg de alimento concentrado

Por último, para os machos reprodutores, os valores considerados14 foram:

• capacidade de ingestão: 13.90 UEB;

• necessidades energéticas diárias: 7.60 UFL.

Donde resulta, para a contribuição do feno:

13.90 UEB

1.23 UEB/kg MS
= 11.30 kg MS

11.30 kg MS×0.54 UFL/kg MS = 6.10 UFL

O défice resultante (7.60−6.10 = 1.50 UFL), será compensado pelo fornecimento de:

1.50 UFL

0.85 UFL/kg MS
= 1.76 kg MS de alimento concentrado

Finalmente, a dieta consistirá em:

11.30 kg MS

83% MS
× 1

(1−10% desperdício)
= 15.13 kg de feno

e
1.76 kg MS

88% MS
= 2.00 kg de alimento concentrado

Os consumos de alimento concentrado composto e de feno pelos efectivos adulto e de

substituição, estão sistematizados na tabela 7.5.

14Geay & Micol (1990) (p. 216).
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Tabela 7.5 — Consumo anual de alimento concentrado e de feno - bovinos de carne

Categorias de alimentos Consumo anual (kg)

Alimento concentrado composto de manutenção 11,384

Fêmeas adultas
1.32 kg/animal/dia×100 animais×60 dias 7,920

Efectivo de substituição - do ano anterior
2.22 kg/animal/dia×14.5 animais×60 dias 1,931

Efectivo de substituição - do próprio ano
1.39 kg/animal/dia×15.5 animais×60 dias 1,293

Machos adultos
2.00 kg/animal/dia×2 animais×60 dias 240

Alimento concentrado composto de crescimento 930

Efectivo de substituição - do próprio ano
60 kg/animal×15.5 animais 930

Feno 83,537

Fêmeas adultas
11.70 kg/animal/dia×100 animais×60 dias 70,200

Efectivo de substituição - do ano anterior
7.78 kg/animal/dia×14.5 animais×60 dias 6,769

Efectivo de substituição - do próprio ano
5.11 kg/animal/dia×15.5 animais×60 dias 4,752

Machos adultos
15.13 kg/animal/dia×2 animais×60 dias 1,816

Dado ao valor assumido para o consumo total de feno, teremos, para a área afecta à sua

produção:
83,537 kg

4,000 kg/ha
= 20.88 ha

Considerando a constituição de uma reserva alimentar, tal como descrito nas actividades

de produção de ovinos, teremos:

20.88 ha×1.50 = 31.33 ha ' 31.50 ha

Assumindo, mais uma vez, a rotação já descrita, a exploração deverá dispor de 63 ha con-

sagrados à produção de feno, dos quais 31.50 ha serão semeados anualmente. Esta área

representa 24.05% da área de pastagem ou 19.38% da área total, valores mais acentuados

do que os inerentes às actividades de produção de ovinos.
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Assim, a actividade basear-se-á numa área total de 325 ha, dos quais 262 ha serão ocupa-

dos por pastagens permanentes e 63 ha votados à produção de feno. Da área afecta à pro-

dução de feno, considera-se também que a parcela em pousio (31.50 ha) apresenta uma

produtividade de 1,500 kg MS/ha e um conteúdo energético de 0.40 UFL/kg MS, donde

decorre uma contribuição de 18,900 UFL.

Do balanço energético global do sistema de produção, apresentado na tabela 7.6, resulta

um superavit de 62,295 UFL, correspondendo a 21.16% das necessidades anuais do efec-

tivo e decorrente da não consideração da área de produção de feno no dimensionamento

da área da pastagem, bem como da contribuição forrageira da própria área, na qual ape-

nas se considera o contributo da parcela em pousio.
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Tabela 7.6 — Balanço energético global - bovinos de carne

Contribuições/Consumos UFL/ano

Pastagem
2,250 kg MS/ha×0.50 UFL/kg MS×262 ha 294,750

Parcela em pousio da rotação aveia × ervilhaca
1,500 kg MS/ha/ano×0.40 UFL/kg MS×31.50 ha/ano 18,900

Feno consumido
83,537 kg/ano×83% MS×0.54 UFL/kg MS 37,441

Alimento concentrado de manutenção
11,384 kg/ano×88% MS×0.85 UFL/kg MS 8,515

Alimento concentrado de crescimento
930 kg/ano×88% MS×0.95 UFL/kg MS 777

Total de entradas 360,383

Necessidades das fêmeas reprodutoras
100 animais×2,414.11 UFL/animal/ano 241,411

Necessidades dos machos reprodutores
2 animais×2,774.00 UFL/animal/ano 5,548

Necessidades do efectivo de substituição - ano anterior
14.50 animais×1,520.40 UFL/animal/ano 22,046

Necessidades do efectivo de substituição - próprio ano
15.50 animais×657.20 UFL/animal/ano 10,187

Necessidades dos machos jovens até aos 10 meses
36 animais×420.90 UFL/animal/ano 15,152

Desperdício associado ao consumo de feno
83,537 kg/ano×10%×83% MS×0.54 UFL/kg MS 3,744

Total de saídas 298,088

Saldo 62,295

Para a determinação da densidade pecuária, teremos:

• adultos: 102 animais×1.00 CN/animal = 102 CN;

• substituição – 1º ano: 15.50 animais×0.60 CN/animal× (7/12) = 5.42 CN;

• substituição – 2º ano: 14.50 animais×0.60 CN/animal = 8.70 CN;

• machos jovens até aos 10 meses: 36 animais×0.60 CN/animal× (4/12) = 7.20 CN.

Donde resulta, considerando os 325 ha de área de pastagem, uma densidade pecuária de

0.38 CN/ha:
102 CN+5.42 CN+8.70 CN+7.20 CN

325 ha
= 0.38 CN/ha
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Nas despesas com a mão-de-obra, além do trabalhador permanente referido nos pres-

supostos do dimensionamento da actividade, considera-se que a exploração dispõe do

equivalente a 60 dias de trabalho eventual, ou seja 0.25 UTA.

No que se refere às restantes despesas, estas resumem-se essencialmente à assistência ve-

terinária que consistirá num plano profilático que inclui a realização de um rastreio das

doenças de erradicação obrigatória (actualmente a brucelose, a tuberculose, a leucose bo-

vina enzoótica e a monitorização da peripneumonia contagiosa dos bovinos), uma despa-

rasitação e uma vacinação dirigida às clostridioses. Do conhecimento de que dispomos

da realidade observada na região em questão, assumiu-se ser o custo com a assistência

veterinária do efectivo equivalente a 2.5% dos encargos variáveis.

Os pressupostos subjacentes ao modelo tecnológico da actividade bovinos de carne estão

sistematizados na tabela 7.7.

Tabela 7.7 — Modelo tecnológico para a actividade bovinos de carne - despesas

Natureza das despesas Quantificação

Mão-de-obra

Especializada 1.00 UTA
Indiferenciada 0.25 UTA

Alimentação

Alimento concentrado de manutenção 11,384 kg
Alimento concentrado de crescimento (15.50 an.×60 kg) 930 kg
Feno (auto-utilização) 31.50 ha
Pastagens permanentes (auto-utilização) 262 ha

Serviços especializados

Assistência veterinária 102 adultos+30 substituição 2.50% enc. var.
Custo do macho reprodutor 28% do custo de um animal
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7.3 Receitas

As receitas da actividade provêm da venda de animais jovens, da venda de animais de

refugo e das ajudas comunitárias.

Como vimos, nascem anualmente 75 vitelos, dos quais, considerando a taxa de mortali-

dade até ao desmame de 3%, morrerão 3 (75× 3% = 2.25 ' 3), donde resulta que serão

desmamados 72 animais, 36 machos e 36 fêmeas. Destas, 16 serão conservadas na explo-

ração, constituindo o efectivo de substituição, sendo as restantes 20 vendidas imediata-

mente após o desmame. Os 36 machos são vendidos com uma idade média de 10 meses.

Os pesos vivos dos animais no momento da venda são:

• fêmeas: 152 kg15;

• machos: 250 kg16.

Para as receitas obtidas com os animais de refugo, considerou-se a venda de 12 fêmeas:

• n.º de fêmeas que entram por ano no efectivo: 14;

• n.º de animais que morrem anualmente: 100×2% = 2;

• n.º médio de animais de refugo vendidos por ano: 14−2 = 12.

À semelhança do referido para a compra dos machos reprodutores, também nas receitas

deverá ser contabilizada a venda dos machos de refugo, equivalente a 29% do valor de um

animal, por ano. Dadas as características do mercado de animais de refugo, considera-

se que não existe diferenciação de preços, assumindo-se um preço de venda para estes

animais, similar ao assumido para as fêmeas de refugo. Assim, no cálculo das receitas

provenientes da venda de animais de refugo, será contabilizada a venda anual de 12.29

animais (12 fêmeas + 29% de um macho).

Na contabilização das ajudas comunitárias, os pressupostos assumidos são idênticos aos

referidos para as actividade de produção de ovinos. Assim, considerou-se que a explora-

ção detém 100 direitos ao prémio por vaca aleitante e que recorre aos restantes prémios

pagos aos produtores de bovinos, nomeadamente ao prémio especial, pago aos deten-

tores de bovinos machos, e ao pagamento por extensificação, pago aos produtores que

mantenham a densidade pecuária abaixo de determinados níveis.

15Cf. tabela 7.2.
16Cf. tabela 7.3.
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Para as medidas agro-ambientais, considerou-se, mais uma vez, ser a totalidade da área

de pastagem da exploração, elegível para a medida sistemas forrageiros extensivos.

A contabilização das receitas na actividade bovinos de carne é apresentada, de forma sis-

tematizada, na tabela 7.8.

Tabela 7.8 — Receitas da actividade bovinos de carne

Natureza das receitas Quantidade

Venda de fêmeas jovens 20 animais
Venda de machos jovens 36 animais
Venda de animais de refugo 12.29 animais

Prémio por vaca aleitante 100 direitos
Prémio especial 36 animais
Pagamento por extensificação 136 prémios
Prémio nacional complementar 100 direitos
Medidas agro-ambientais 262 ha

7.4 Trabalho

O cálculo das UTA resultantes da realização das actividades intermédias está sistemati-

zado na tabela 7.9.

Tabela 7.9 — UTA utilizadas nas actividades intermédias - bovinos de carne

Actividade ha horas/ha horas UTA

Feno 31.50 19.55 615.82 0.32
Pastagens permanentes 262.00 1.50 393.00 0.20

Total 0.52

Somando as UTA utilizadas nas actividades intermédias às UTA utilizadas na actividade

principal e referidas na tabela 7.7, obtemos uma utilização total de 1.77 UTA por esta acti-

vidade, de acordo com os elementos constantes na tabela 7.10.
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Tabela 7.10 — UTA utilizadas na actividade bovinos de carne

Actividade UTA

Mão-de-obra especializada 1.00 UTA
Mão-de-obra indiferenciada 0.25 UTA
Mão-de-obra das actividades intermédias 0.52 UTA

Total 1.77 UTA

Considerando que esta actividade pressupõe uma área de 325 ha, teremos uma utilização

de 0.005 UTA/ha:
1.77 UTA

325 ha
= 0.005 UTA/ha
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Capítulo 8

Da adesão de Portugal à reforma de 1992

8.1 Breves notas sobre a Política Agrícola Comum

8.1.1 Origem e consolidação

A Política Agrícola Comum (PAC) está consagrada desde o nascimento da CEE, tendo os

seus objectivos sido enunciados, em 1957, no Tratado de Roma1(Wichern, 2004):

• incrementar a produtividade da agricultura, fomentando o progresso técnico, asse-

gurando o desenvolvimento racional da produção agrícola e a utilização óptima dos

factores de produção, designadamente da mão-de-obra;

• assegurar, deste modo, um nível de vida equitativo à população agrícola, designada-

mente pelo aumento do rendimento individual dos que trabalham na agricultura;

• estabilizar os mercados;

• garantir a segurança dos abastecimentos;

• assegurar preços razoáveis nos fornecimentos aos consumidores.

Alternativamente, a PAC pode ser caracterizada pelos seus “três princípios”2, emanados

da Conferência de Stresa, em 1958, de cuja observância depende a consecução dos objec-

tivos enunciados (Ritson, 1997; Cunha, 2004):

1União Europeia (2002).
2Estes princípios, apesar de formulados de forma algo obscura, rapidamente se oficializaram entre os

membros da então Comunidade Económica Europeia (Ritson, 1997).
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• a unicidade de mercado: um único mercado agrícola, dentro do qual os produtos

circulam livremente;

• a preferência comunitária: preferência dos mercados para os produtos agrícolas

produzidos dentro da Comunidade;

• a solidariedade financeira: o financiamento comunitário da PAC.

A complexidade das harmonizações a realizar, nos princípios e mecanismos das políticas

nacionais então existentes, fez com que decorressem cinco anos, desde a Conferência de

Stresa, até ao surgimento dos primeiros consensos (Cunha, 2004). Assim, após um pe-

ríodo de negociações intensas, o Conselho acordou, a 14 de Janeiro de 1962, a adopção de

um conjunto de regras comuns de mercado, aplicado a um primeiro grupo de produtos:

cereais, carne de porco, ovos, aves, frutas, vegetais e vinho. Não obstante o seu carácter

incompleto, este acordo marca o nascimento oficial da PAC (Fearne, 1997).

Uma das questões fulcrais, cuja negociação não chegou a bom porto em Janeiro de 1962,

foi a dos preços comuns, quer no que respeita ao seu estabelecimento, quer no que toca

à sua flutuação sazonal. De facto, os perigos potenciais de um sistema de suporte de pre-

ços, na manutenção das trocas comerciais da Comunidade com países terceiros, foram

colocados em debate logo na Conferência de Stresa, em 1958, alegando os delegados que

não se poderiam exigir ajustamentos na estrutura das explorações agrícolas, fixando, ao

mesmo tempo, os preços de mercado num nível tal que permitisse viabilizar as empresas

que, pelas suas deficiências estruturais, apenas conseguissem produzir a preços elevados

(Fearne, 1997).

A negociação do regime de preços comuns, marcada por situações de quase-ruptura en-

tre os Estados-membros, em particular entre a Alemanha e a França, foi concluída em

Dezembro de 1964, tendo o regime de preços comuns começado a ser aplicado a 1 de

Julho de 1967 (Fearne, 1997).

Este regime de preços comuns, particularmente no que se refere ao estabelecimento do

nível desses mesmos preços, acabou por ser, assim, uma das questões de mais difícil ne-

gociação durante o processo de implementação da PAC. Esta dificuldade radicou, por um

lado, nos efeitos que níveis demasiado elevados nos preços teriam sobre a balança de pa-

gamentos de certos Estados-membros e, por outro, nos efeitos negativos que níveis dema-

siado baixos teriam sobre o rendimento dos agricultores, nos restantes Estados-membros

(Fearne, 1997).
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Compreensivelmente, o acordo alcançado garantiu que os preços fossem inicialmente fi-

xados em níveis próximos dos preços mais elevados – os alemães –, de entre os praticados

nos seis Estados fundadores (Fearne, 1997; Cunha, 2004). Este acordo, conjugado com o

facto de a maior parte dos preços praticados entre os Estados-membros ser superior aos

preços mundiais, fez, não só com que os preços comunitários tivessem sempre sido supe-

riores aos preços mundiais, como também que diferenças existentes entre os dois níveis

de preços se fossem acentuando progressivamente (Comissão Europeia, 1998b).

Este acordo permitiu resolver um impasse – grave – no processo de construção da Comu-

nidade e, assim, alcançar um nível de suporte de preços satisfatório para os agricultores

comunitários, não obstante o aumento do custo financeiro da PAC que lhe estava ine-

rente. Inevitavelmente, haveria também de conduzir a Comunidade a um problema ainda

maior: o do crescimento dos excedentes agrícolas, que se haveria de tornar na principal

força (re)modeladora da PAC, a partir dos anos 70 (Fearne, 1997).

A manutenção dos preços de mercado em níveis mais elevados que os preços mundiais,

assentava, essencialmente, em três tipos de mecanismos (Wichern, 2004):

• intervenção pública;

• direitos niveladores (tarifas);

• restituições à exportação.

O regime de intervenção pública consistia na fixação administrativa de preços para os

principais produtos agrícolas – os preços de intervenção –, por forma a garantir, aos agri-

cultores comunitários, rendimentos equitativos. No âmbito deste regime, sempre que o

preço de mercado do produto descesse abaixo do respectivo preço de intervenção, os or-

ganismos de intervenção compravam os produtos, colocando-os em armazenagem pú-

blica3 (Comissão Europeia, 1998b).

Os direitos niveladores consistem em tarifas cobradas aquando da importação de produ-

tos oriundos de países terceiros e resultam no aumento do preço a que os referidos produ-

tos chegam ao mercado comunitário, garantindo-se assim a competitividade dos produ-

tos comunitários e, consequentemente, o respeito pela preferência comunitária (Comis-

são Europeia, 1998b).

3Nalguns casos, ao invés da armazenagem pública, são lançados concursos destinados a colocar os pro-
dutos em armazenagem privada (Comissão Europeia, 1998b).

98



As restituições à exportação correspondem ao diferencial entre os preços comunitários e

os preços de mercado mundial de um dado produto agrícola, sendo pagas ao exportador

comunitário, aquando da exportação desse produto para países terceiros (Comissão Euro-

peia, 1998b), garantindo assim a competitividade dos produtos comunitários no mercado

mundial e, simultaneamente, o rendimento dos agricultores comunitários exportadores.

Estes mecanismos de protecção na fronteira e o regime de intervenção referido, consti-

tuíam as políticas de preços e mercados agrícolas e absorviam 95% do orçamento agrícola

da Comunidade. As políticas socioestruturais, constituídas pelas ajudas ao investimento

e por algumas ajudas ao rendimento, absorviam os restantes 5%.

A materialização e formalização dos mecanismos referidos efectuam-se através das Orga-

nizações Comuns de Mercado (OCM), existentes para a maioria dos produtos agrícolas e

que consistem num conjunto de regras destinadas a eliminar os obstáculos à livre comer-

cialização dos produtos agrícolas na Comunidade e, simultaneamente, a manter barreiras

aduaneiras, também comuns, em relação aos produtos provenientes de países terceiros

(Comissão Europeia, 1998b).

8.1.2 Primeiras reformas

A conjugação da capacidade produtiva da agricultura europeia com os incentivos pro-

porcionados por um sistema de preços garantidos, sem limitações à produção, tornaram

evidente, ainda na década de 60, a necessidade da implementação de medidas específi-

cas que contrariassem a sobreprodução, a ineficiência da agricultura europeia e o cresci-

mento sistemático dos custos da PAC (Fearne, 1997).

Também no que se refere ao tratamento equitativo das explorações agrícolas, se tornou

evidente que o grosso dos benefícios era canalizado para os agricultores que conseguis-

sem aumentar o seu volume de produção e que, em termos gerais, melhor estariam, por

gozarem já dessa mesma prerrogativa (Fearne, 1997).

A inversão das tendências referida, não poderia ser contrariada pela via dos preços, por

um lado, pela indisponibilidade dos Estados-membros chegarem a acordo no que res-

peita a descidas de preços significativas e, por outro, pelos efeitos perversos que eventu-

ais pequenas descidas de preços teriam sobre a produção, com os agricultores a serem

ainda mais estimulados a aumentar a produção, procurando assim compensar a descida
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do preço. Com esta impossibilidade presente, a Comissão, com destaque para o comissá-

rio Sicco Mansholt, assumiu uma posição em que defendia que a produção só poderia ser

efectivamente controlada através da redução conjugada da área agrícola e do número de

pessoas a trabalhar na agricultura, garantindo simultaneamente que aqueles que perma-

necessem na actividade fossem suficientemente eficientes por forma a serem viáveis num

cenário de preços baixos (Fearne, 1997).

A consolidação desta posição, resultou na apresentação do “Plano Mansholt”, que asso-

ciava ajustamentos estruturais, reduções nos preços e medidas tendentes, quer à dimi-

nuição da população a trabalhar na agricultura, quer ao rejuvenescimento dessa mesma

população. Este plano, que tinha também inerente um aumento dos compromissos finan-

ceiros dos Estados-membros, conseguiu granjear uma extensa unanimidade entre estes e

as respectivas Organizações de Agricultores, na oposição às reformas propostas (Fearne,

1997; Cunha, 2004).

Desta forma, o acordo final, ratificado em 1972, ficou significativamente aquém do plano

inicial (Fearne, 1997), tendo-se limitado à aprovação das três directivas que constituiram

o núcleo inicial da política socioestrutural da PAC (Cunha, 2004). Foram, posteriormente,

introduzidas medidas destinadas a atenuar as dificuldades específicas, enfrentadas pelos

agricultores das zonas desfavorecidas e de montanha e a promover a transformação e a

comercialização dos produtos agrícolas (Comissão Europeia, 1998b).

O desfasamento entre o diagnóstico da Comissão e o acordo alcançado evidenciava tam-

bém o paradoxo entre o reconhecimento, pelos Estados-membros, da necessidade de

uma reforma estrutural da agricultura e a relutância em aceitar as consequências polí-

ticas dessa mesma reforma da política agrícola. Este desfasamento levou o Comissário

Mansholt a considerar que a política de preços que dominava a PAC era baseada, não na

racionalidade económica, mas em consensos políticos e que a falha em assumir plena-

mente a necessidade de reforma estrutural configurava uma negligência das responsabi-

lidades dos Estados-membros (Fearne, 1997).

A passagem de seis para nove Estados-membros, com a adesão, em 1973, do Reino Unido,

da Irlanda e da Dinamarca, acentua a tensão entre as facções reformistas e as apologistas

do status quo da PAC, em virtude do facto do Reino Unido ser, à data, um grande impor-

tador de bens agrícolas, com uma população habituada a preços dos bens alimentares

relativamente reduzidos. Esta característica, associada ao modelo de financiamento da
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PAC, além de penalizar os consumidores britânicos e de ter um efeito inflacionário na

economia, tornava o Reino Unido um contribuinte líquido para o orçamento comunitário

(Fearne, 1997).

Este mesmo carácter de contribuinte líquido para a PAC, foi o mote para um conjunto de

posturas institucionais do Reino Unido que haveria de resultar num aumento da ocorrên-

cia de atitudes nacionalistas no seio da Comunidade, directamente relacionadas com as

implicações financeiras da PAC. Esta polarização das posições entre Estados-membros,

impediu a realização de uma discussão racional, que permitisse alcançar compromissos

relativos ao processo de reforma da PAC. A própria Comissão foi, durante este período,

incapaz de abrir caminho ao processo de reforma, tendo até, nalgumas circunstâncias,

contribuído para a intensificação das cisões entre Estados-membros (Fearne, 1997).

Neste quadro de relações, foi apenas em 1979, e em resposta ao perigo iminente que repre-

sentava o facto das despesas com a PAC apresentarem um ritmo de crescimento superior

ao dos seus recursos, que se deu início de uma série de tentativas de modificação efectiva

desta política, visando primordialmente a contenção da tendência estrutural de aumento

dos excedentes, para, assim, combater as pressões no sentido da redução da despesa agrí-

cola. Nesta fase, duas abordagens foram exploradas (Fearne, 1997):

1. a aproximação ao equilíbrio dos mercados;

2. a participação dos produtores nos custos inerentes aos excedentes.

Assim, desde 1979 e até ao momento da adesão de Portugal, a PAC ficou marcada pela

introdução, logo em 1979, da taxa de co-responsabilidade e, em 1984, das “quotas leitei-

ras”, ambas destinadas a controlar o volume da produção (Comissão Europeia, 1998b).

No entanto, a conjuntura do mercado mundial, marcada por preços baixos, a que se jun-

tava um dólar desvalorizado, acentuavam o custo das restituições às exportações, configu-

rando uma crise orçamental, que culminou na incapacidade do Conselho, em Dezembro

de 1987, chegar a acordo quanto ao orçamento para 1988, tendo a Comunidade adoptado

o sistema de duodécimos a partir de Janeiro de 1988 (Fearne, 1997).

Este impasse foi resolvido na Cimeira de Bruxelas, em Fevereiro de 1988, culminando um

processo de reforma da PAC, que se arrastava há mais de dois anos (Cunha, 2004), com a

adopção de um compromisso que envolvia a introdução de medidas de controlo da oferta

em todos os sectores da PAC, assim como um conjunto de alterações significativas no

modelo de financiamento comunitário desta política (Fearne, 1997). Este compromisso
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materializou-se pela aplicação dos estabilizadores, ou seja, a adopção de Quantidades Má-

ximas Garantidas (QMG), em relação às quais era garantido o pagamento do apoio, com

mecanismos de ajustamento automáticos dos preços, sempre que a QMG fosse excedida

(Comissão Europeia, 1998b; Fearne, 1997)).

Adicionalmente aos estabilizadores, o Conselho adoptou uma série de medidas estrutu-

rais, cujo foco não se esgotava no controlo da oferta, mas que marcou o início de uma

“nova” abordagem das medidas estruturais, cujo objectivo consistia em “criar uma es-

tratégia mais eficaz e globalizante para as zonas rurais e para as zonas desfavorecidas”

(Comissão Europeia, 1998b). Destas medidas destacam-se o pousio voluntário, associ-

ado a uma ajuda compensatória (Cunha, 2004), assim como a adopção de esquemas de

extensificação e diversificação de actividades, concebidos para facilitar o ajustamento en-

tre oferta e procura ao mesmo tempo que compensavam os agricultores pelas perdas de

rendimento e elevavam o perfil de protecção ambiental da agricultura europeia (Fearne,

1997).

Do ponto de vista orçamental, este acordo foi marcado por um aumento absoluto do va-

lor do orçamento comunitário, pelo alargamento da sua base de cálculo (Fearne, 1997),

mas também pela adopção da linha directriz agrícola, através da qual se impunha que o

crescimento anual da despesa associada à secção Garantia do Fundo Europeu de Orien-

tação e Garantia Agrícola (FEOGA), se limitasse a 74% da taxa de crescimento do Produto

Nacional Bruto da Comunidade (Cunha, 2004).

A aplicação do pacote de estabilizadores teve eficácia variável, variando de uma redução

significativa na produção de oleaginosas, até uma continuação do aumento da produção

de cereais. Não obstante, a pressão orçamental reduziu-se, embora tal redução tenha de-

corrido mais da conjuntura do mercado mundial e do fortalecimento do dólar, do que dos

efeitos da implementação dos estabilizadores (Fearne, 1997).

De facto, ao não atacarem a verdadeira natureza do problema dos excedentes — que con-

sistia precisamente no facto dos mecanismos de suporte de preços de mercado, ao esta-

rem ligados à quantidade produzida, constituírem um estímulo permanente ao aumento

e à intensificação da produção —, os estabilizadores estavam, a longo prazo, condenados

ao insucesso, tanto mais que as decisões do Conselho continuavam a ser marcadas pela

falta de vontade política em implementar as reduções nos preços de suporte que permi-

tissem uma aproximação ao equilíbrio dos mercados (Fearne, 1997).
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Assim, no virar da década, a Comunidade estava de novo confrontada com uma crise orça-

mental causada pelo crescimento dos excedentes, crise essa que era ainda acentuada pela

necessidade, urgente, de chegar a um acordo no âmbito do GATT4 (Fearne, 1997). Este

quadro de crise haveria de redundar na reforma de 1992, também referida por “Reforma

Mac Sharry”, e que foi, nas palavras da Comissão, “a mais radical reforma da PAC desde a

sua criação” (Comissão Europeia, 1998b).

8.2 O Contexto da Adesão de Portugal à CEE

A adesão de Portugal à CEE faz-se em 1986, coincidindo com um período de crise progres-

siva do modelo da PAC então vigente, crise essa que, como vimos, haveria de culminar

com a reforma de 1992.

O processo de negociação do “dossier agricultura”, que durava desde 1980, foi progressiva-

mente construindo o conceito de “especificidade” da agricultura portuguesa, assente no

atraso da agricultura portuguesa, que tornaria Portugal, proporcionalmente ao Produto e

à população, no maior contribuinte líquido da Comunidade (Varela, 2007).

Varela (2007), ilustra esta “especificidade” com base em alguns exemplos, que transcreve-

mos:

• à semelhança de Portugal, também a Irlanda, a Dinamarca, a Bélgica e a Holanda

eram pequenos países; no entanto a PAC, ao sub-apoiar os produtos mediterrâni-

cos (vinho, azeite, horto-frutícolas, etc.) relativamente às produções típicas da zona

Norte da Europa (cereais, carne de bovino, leite, etc.), fortemente apoiadas pelo

FEOGA-Garantia, beneficiava a Irlanda (leite e carne de bovino), a Dinamarca (cere-

ais, carne de bovino e leite), a Bélgica (cereais) e a Holanda (leite e carne de bovino),

em detrimento da agricultura portuguesa “cujas principais vocações (se exceptuar-

mos o leite) estavam na sua vertente mediterrânica”;

• a Grécia, tal como Portugal, era um pequeno país com acentuada predominância

do clima mediterrânico; no entanto, a PAC apoiava substancialmente a Grécia nos

sectores do algodão, tabaco, açúcar e oleaginosas, ao passo que em Portugal, como

consequência do proteccionismo colonial, estas produções não apresentavam ex-

pressão significativa;

4General Agreement on Tariffs and Trade.
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• as importações portuguesas de bens alimentares eram dominadas pelos cereais,

cultura para a qual, no caso do sequeiro, o país não tinha aptidão; como tal, Por-

tugal dependia fortemente do abastecimento no mercado mundial, cuja cotação, à

data, rondava os 20,000 escudos/t, ao passo que a cotação no mercado comunitário

rondava os 30,000 escudos/t; assim, em virtude do princípio da preferência comuni-

tária, Portugal tornar-se-ia num pagador ao FEOGA, o que não acontecia na Irlanda,

na Dinamarca, na Bélgica, na Holanda nem na Grécia.

Este conceito de “especificidade” da agricultura portuguesa serviu, nesta fase, para refor-

çar a posição negocial de Portugal no sentido de conseguir uma “compensação financeira”

que permitisse (Varela, 2007):

• neutralizar a contribuição líquida para o FEOGA;

• relançar a agricultura portuguesa nas produções para as quais o território apresen-

tava aptidão natural, “região por região, produto por produto”.

Com o avanço das negociações, foi ganhando corpo a possibilidade de ser consagrado um

período de transição também “específico” para Portugal, não só pela já referida “especifi-

cidade” da agricultura portuguesa, mas também por um conjunto de incompatibilidades

institucionais com as regras comunitárias, ao nível do funcionamento dos mercados, uma

vez que, em Portugal, predominavam as situações em que os preços ao produtor de uma

parte significativa dos produtos agrícolas considerados essenciais (cereais, leite, algumas

carnes e oleaginosas), eram decididos, centralmente, pelo Estado, independentemente

das condições de mercado, sendo, desta forma, justificados — e financiados — por razões

socioeconómicas e políticas (Varela, 2007).

A estas incompatibilidades, juntava-se a insuficiência infra-estrutural do sector agrícola,

nomeadamente ao nível da rede de abate, dos silos e instalações de secagem de cereais,

das instalações para calibragem e conservação de fruta, dos mercados de produção e dos

mercados abastecedores, das bolsas de cotação de produtos agrícolas, entre outros. Acres-

cia ainda que, por exemplo no caso da rede de silos, as infra-estruturas existentes estavam

associadas a um modelo de “comércio de Estado”, em condições monopolísticas, por in-

termédio de uma empresa pública5 (Varela, 2007).

A consagração desse período de transição específico, aparece no final de 1983 e consistiu

5A EPAC, à data, Empresa Pública de Abastecimento de Cereais.
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numa transição diferenciada, consoante os produtos fossem, ou não, considerados sensí-

veis (Varela, 2007), donde resultaram dois tipos de transição:

• uma transição “clássica”, baseada numa harmonização dos preços durante um pe-

ríodo de sete anos, aplicável aos produtos cuja situação, quer ao nível dos mercados,

quer ao nível das infra-estruturas, não apresentasse problemas e permitisse a aplica-

ção do acervo comunitário desde a data da adesão (Avillez et al., 2004; Varela, 2007);

este tipo de transição foi adoptada para o açúcar, carne de ovino e caprino6, tabaco,

lúpulo, sementes, linho, cânhamo, algodão, proteaginosas, forragens, floricultura,

apicultura, matérias gordas vegetais, entre outros (Varela, 2007);

• uma transição “por etapas”, baseada numa harmonização de políticas durante dez

anos, divididos em duas etapas de cinco anos cada, aplicável aos produtos cujos pre-

ços domésticos eram mais elevados que os comunitários e em relação aos quais era

indispensável a introdução de alterações significativas nas instituições e nas práti-

cas relativas à gestão dos respectivos mercados, assim como, dadas as insuficiências

infra-estruturais, se justificava a necessidade de um período prévio, no qual vigora-

riam as regras do mercado nacional, prévias à adesão; este tipo de transição aplicou-

se aos cereais e arroz, ao leite e lacticínios, à carne de bovino, à carne de porco, às

aves e ovos7, aos frutos e hortícolas frescos e ao vinho (Varela, 2007).

A regra geral da transição clássica era a de uma aproximação progressiva dos níveis de pre-

ços, das ajudas e dos direitos, ao nível do correspondente comunitário. Paralelamente se-

riam desmantelados totalmente os direitos aduaneiros nas trocas intracomunitárias. No

entanto, e uma vez que a maior parte dos preços domésticos dos produtos da transição

clássica era superior aos preços comuns e dada a lentidão da tendência crescente des-

tes, a aplicação da regra poderia conduzir a perdas importantes ao nível do rendimento

dos agricultores portugueses, pelo que a Comunidade propôs o “congelamento” dos pre-

ços portugueses no momento da adesão, sendo a aproximação conseguida pelo lento au-

mento dos preços comunitários (Varela, 2007), pelo que é lícito concluir que “os preços

nacionais foram harmonizados em alta” (Avillez et al., 2004).

6O sector da carne de ovino e caprino foi inicialmente afecto à transição por etapas, tendo sido posteri-
ormente transferido para a transição clássica, com vista ao aproveitamento imediato da ajuda à produção
que esta OCM continha (Varela, 2007).

7O sector das aves e ovos foi, de forma inversa ao referido para a carne de ovino e caprino, inicialmente
afecto à transição clássica, tendo sido transferido para a transição por etapas, em coerência com os cereais
— a base da sua alimentação — e também em virtude de uma necessidade de “reforçar a protecção da
estrutura produtiva” (Varela, 2007).
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Na transição por etapas, a primeira etapa seria reservada à preparação e melhoria estrutu-

ral do mercado português, que continuaria a ser regido, em alguns aspectos, pelas regras

nacionais pré-adesão, ainda que incompatíveis com o direito comunitário, no que ficou

conhecido por “regime nacional anterior à adesão”. Somente na segunda etapa, os merca-

dos em questão seriam sujeitos aos “mecanismos gerais de transição” e aos alinhamentos

progressivos com as regras e preços comunitários (Varela, 2007).

No que respeita aos cereais, a evolução relativamente autónoma dos preços durante a pri-

meira etapa da adesão, associada ao acentuado diferencial entre os preços domésticos e

comunitários8 levou a que, à semelhança do procedimento adoptado para os produtos

da transição clássica, fosse “congelado” o preço português, até que fosse alcançado pelo

preço comunitário, garantindo-se assim o nível de rendimento dos cerealicultores portu-

gueses (Varela, 2007).

Esta solução assumia, no entanto, um crescimento continuado dos preços comuns, facto

que não se verificou completamente, tendo os preços comunitários estabilizado num ní-

vel inferior ao dos preços domésticos portugueses (Varela, 2007). Assim, o diferencial de

preços, no final da primeira etapa de adesão era ainda bastante acentuado, o que im-

punha a introdução de alterações durante o período transitório previsto para a segunda

etapa (Avillez et al., 2004).

A principal alteração introduzida foi a harmonização completa dos preços dos cereais com

os preços comunitários, a partir de 1 de Janeiro de 1991 (Avillez et al., 2004), instituída pelo

Regulamento (CEE) n.º 3653/90 do Conselho, o qual instituía simultaneamente uma ajuda

temporária e degressiva, cujo montante inicial era estabelecido em função do rendimento

garantido aos produtores portugueses no final da primeira etapa do período de transição.

Esta ajuda, que ficou conhecida como ajuda co-financiada, em virtude de ser financiada

conjuntamente pelo FEOGA - Garantia (65%) e pelo Estado português (35%), era atribuída

em função das quantidades de cereais produzidas e colocadas no mercado e destinava-se

a compensar as eventuais quebras de rendimento dos cerealicultores, decorrentes da har-

monização antecipada dos preços, face ao já referido rendimento garantido aos produto-

res portugueses.

8Apenas com carácter ilustrativo, para o trigo mole, o preço garantido aos produtores portugueses era de
307.99 ECU/t, ao passo que o preço de intervenção comunitário se situava nos 174.49 ECU/t (Varela, 2007).
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8.3 Suporte associado a cada uma das actividades em 1992

O cálculo do suporte associado a cada uma das actividades é efectuado com base nos

modelos tecnológicos estabelecidos para cada uma das actividades analisadas, atribuindo

a cada rubrica os preços vigentes para os anos em questão.

A determinação destes preços foi efectuada com recurso a várias fontes, das quais desta-

camos as contas de cultura da RICA9, as contabilidades de um conjunto de explorações

agrícolas da região em estudo e, em menor escala, a consulta a organizações de produto-

res e a agentes comerciais a operar na mesma região.

Em virtude de algumas incongruências detectadas nos dados referentes aos encargos com

a mão-de-obra, optámos por recalcular esses mesmos encargos, utilizando a metodologia

descrita em RICA (1992), embora com os valores recolhidos nas referidas contabilidades,

que considerámos serem os salários correntes na região. Nesta rubrica estão englobados

os salários dos trabalhadores agrícolas assalariados, permanentes e eventuais, com as ca-

tegorias de trabalhadores indiferenciados, especializados e operadores de máquinas10 e

incluem os encargos sociais a eles inerentes.

Os cálculos efectuados conduzirão, em todas as actividades analisadas, à determinação

da margem bruta e do valor das ajudas recebidas, que serão então expressos por hectare

de SAU e por UTA.

Previamente aos cálculos, serão descritas e analisadas as medidas de política agrícola sub-

jacentes a cada uma das ajudas referidas.

Todos os valores expressos em escudos foram convertidos para euros utilizando a taxa de

conversão de 200.482 escudos por euro11.

9Além das contas de cultura publicadas, foram também utilizados os elementos constantes em documen-
tos de trabalho da DRAPAL, não publicados, que sistematizam a informação que é posteriormente utilizada
pela RICA.

10Para os operadores de máquinas agrícolas, a metodologia seguida (RICA, 1992) determina que o número
de horas anuais de trabalho a considerar para esta categoria — 1,400 horas — seja inferior ao considerado
para as outras categorias de trabalhadores — 1,920 horas —, uma vez que se parte do pressuposto de que
estes trabalhadores não executam quaisquer outras tarefas na exploração agrícola. Este pressuposto con-
duz, necessariamente, a um custo horário, para esta categoria de trabalhadores, mais elevado do que para
as restantes categorias.

11Fixada pelo Regulamento (CE) n.º 2866/98 do Conselho.
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Para 1992, os valores em ECU12 foram convertidos para escudos utilizando a taxa de con-

versão de 206.307 escudos/ECU, de acordo com o Regulamento (CEE) n.º 1380/92 do Con-

selho e posteriormente convertidos para euros, utilizando a referida taxa de conversão de

200.482 escudos/euro.

8.3.1 Cereais de sequeiro

Como foi referido, a análise desta actividade subdivide-se nas análises de cada uma das

combinações enquadráveis na rotação alqueive nu – trigo – cereal secundário – pousio, a

saber:

• alqueive nu – trigo mole – cevada – pousio;

• alqueive nu – trigo mole – aveia – pousio;

• alqueive nu – trigo rijo – cevada – pousio;

• alqueive nu – trigo rijo – aveia – pousio.

Para tal, serão efectuados os cálculos para cada uma das culturas, isoladamente, sendo

posteriormente os elementos referentes a cada uma das combinações, consolidados de

acordo com as culturas integrantes de cada combinação.

O sector dos cereais era, em 1992, regido pelo Regulamento (CEE) n.º 2727/75 do Con-

selho, o qual, entre outros mecanismos, estipulava um regime de preços e trocas e uma

“ajuda para o trigo duro”.

Como já foi referido, e ao contrário do estabelecido no momento da adesão, o regime de

preços comuns no sector dos cereais foi introduzido logo em 1991. Com o intuito de com-

pensar as perdas de rendimento dos produtores de cereais, que decorreriam da harmoni-

zação dos preços domésticos com os preços comunitários, esta antecipação foi acompa-

nhada, por um lado, pela instituição da “ajuda aos produtores portugueses”, mais frequen-

temente designada por ajuda co-financiada, e, por outro, pela antecipação da aplicação

da “ajuda para o trigo duro” em Portugal.

12O ECU é a unidade de conta europeia vigente entre 1979 e 1 de Janeiro de 1991, data em que foi substi-
tuído pelo euro. O ECU era composto por um cabaz de moedas dos Estados-membros, tendo cada moeda
um peso fixado com base na dimensão da respectiva economia. O termo ECU é uma sigla formada a partir
da expressão “European Currency Unit” (Comissão Europeia, 1998c; Ritson & Swinbank, 1997).
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Ajuda aos Produtores Portugueses de Cereais

A antecipação da aplicação dos preços comuns em Portugal, para 1 de Janeiro de 1991,

foi, como referido, determinada pelo Regulamento (CEE) n.º 3653/90 do Conselho. Este

regulamento institui, simultaneamente, uma ajuda temporária e degressiva, cujo mon-

tante inicial era estabelecido por forma a assegurar o rendimento garantido aos agriculto-

res portugueses, no final da primeira etapa da adesão. O regulamento assumia ainda que

uma tal ajuda permitiria “prever a descida dos preços dos cereais forrageiros em Portugal

para o nível dos preços comuns e facilitar, assim, a integração do mercado português na

organização comum de mercados”.

Esta ajuda apresentava ainda a particularidade de ter um financiamento parcialmente as-

sumido pelo FEOGA - Garantia, ficando o resto a cargo de Portugal, dado “o interesse

comunitário numa integração rápida do mercado português dos cereais na organização

comum dos mercados”. Desta particularidade decorreu o termo pelo qual é mais comum-

mente designada: ajuda co-financiada.

Esta ajuda, na sua configuração inicial deveria vigorar desde a campanha de 1991/1992

à campanha de 1999/2000 e consistia num montante pago aos produtores de trigo mole,

milho, cevada, triticale, centeio e sorgo pelas quantidades produzidas e colocadas no mer-

cado ou vendidas a um organismo de intervenção. Este montante era reduzido anual-

mente, de acordo com uma metodologia bem determinada, criando, desta forma, condi-

ções para a adaptação progressiva dos produtores de cereais aos preços comuns.

Refira-se a ausência da cultura da aveia, integrada na OCM dos cereais desde a sua origem

(cf. Regulamento (CEE) n.º 2727/75 do Conselho) e assumindo, à data, uma importância

significativa no cômputo da produção de cereais em Portugal, representando 18,89% da

superfície semeada com cereais no quinquénio 1985-1989, como é ilustrado na tabela 8.1.

À ausência referida, junta-se a presença do triticale, um cereal que, embora considerado

“importante na economia agrícola portuguesa”13, ocupava, em 1989 e ao nível do Conti-

nente, uma área de 37,160 ha, em contraste com a área de aveia (115,248 ha) (INE, 1992).

Ainda recorrendo a dados do Recenseamento Geral Agrícola de 1989 e passando o nível

de análise, do território do Continente para a região do Alentejo, continuamos a verificar

13Cf. preâmbulo do Regulamento (CEE) n.º 3653/90 do Conselho.
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Tabela 8.1 — Dados referentes à produção de cereais no Continente, no quinqénio 1985/89

Cereais
Superfície Produção

ha % t %

Trigo 308,858 31.31 487,320 31.41
Milho 251,753 25.52 619.145 39,91
Centeio 124,747 12.65 97.440 6.28
Arroz 32,181 3.26 146.700 9.46
Aveia 186,346 18.89 127.050 8,19
Cevada 82,625 8.38 73.884 4,76

Total 986,510 1,551,539

Fonte: Adaptado de INE (1991)

que a expressão do triticale, embora marcadamente acantonada nesta região, não ultra-

passa os 8.90% da área, sensivelmente metade da importância, em termos de superfície,

da aveia, como mostra a tabela 8.2.

Tabela 8.2 — Superfícies semeadas com cereais no Continente, em 1989

Cereais
Continente Alentejo % Alentejo/

ha % ha % Continente

Trigo mole 294,166 34.14 214,996 52.57 73,09
Trigo rijo 24,795 2.88 16,502 4.03 66,55

Trigo 318,961 37.01 231,498 56.60 72,58
Cevada 68,758 7.98 53,390 13.05 77,65
Triticale 37,160 4.31 36,387 8.90 97,92
Milho 211,642 24.56 13,435 3.28 6,35
Aveia 115,248 13.37 72,389 17.70 62,81
Centeio 109,950 12.76 1,894 0.46 1,72

Total 861,719 408,993 47.46

Fonte: Adaptado de INE (1992)

Não podemos deixar aqui de referir, na ausência de fundamentação expressa para a omis-

são da cultura em questão, uma certa “má fama” de que esta gozaria e que lhe adviria de

um carácter pouco “comercial” e, de alguma forma, retrógrado, decorrente de uma cono-

tação exclusivamente forrageira e associada ao auto-consumo pelos animais da própria

exploração. Apenas a título de exemplo, transcrevemos duas citações ilustrativas desta

questão:

«(. . . ) numa terra que dá grãos14 não se semeiam de aveia os restolhos do primeiro

14Grão-de-bico (Cicer arietinum L.).
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trigo, mas sim novamente de trigo. O rendimento desta segunda cultura é maior, por

isso, só algum lavrador antiquado e entusiasta do auto-abastecimento semeará o res-

tolho de aveia em honra das suas parelhas, mas estes abencerragens são hoje muito

raros.» (Feio, 1963).

«Tolera melhor a fertilidade baixa do que o trigo e vai regularmente no restolho deste

cereal, sem lavoura, desde que seja convenientemente fertilizada. No Sul do nosso

país, a aveia constituía praticamente, antes do triticale, a única possibilidade para

quem quisesse semear os restolhos do trigo (com excepção dos “barros” que produzem

bem cevada); é nestas condições que é cultivada.

A cultura da aveia está em declínio desde que a tracção mecânica substituiu a tracção

animal, pois a principal utilização era para a ração de solípedes. (. . . ) É todavia o

cereal forrageiro que se dá melhor em grandes áreas do nosso país.» (Feio, 1991).

O que se constata é que, como veremos adiante para o caso da aveia, as omissões referidas

incidem sobre a cultura mais frágil, no que respeita à margem bruta, do conjunto das

culturas da rotação analisada e, dada a sua importância no conjunto da área semeada

com cereais, numa parte significativa da SAU e, consequentemente, do território.

Em 1993, já na sequência da reforma de 1992 e da realização do mercado único, esta ajuda

é alterada, passando a englobar também o arroz e sendo prolongada a sua vigência por

mais três anos, estendendo-se assim até ao final da campanha de 2002/200315. Este pro-

longamento destinava-se a permitir “que os agricultores portugueses enfrentem a con-

corrência acrescida dos outros Estados-membros”, na sequência da eliminação dos obs-

táculos ao comércio entre os Estados-membros da Comunidade, decorrente da já referida

realização do mercado único. Os montantes unitários (em ECU/t) resultantes desta alte-

ração, são os constantes na tabela B.1, apresentada em anexo.

Em 1995, em virtude da supressão do factor de correcção aplicável às taxas de conver-

são agrícolas16, os montantes unitários desta ajuda são novamente alterados, sendo sis-

tematizados (em ECU/t) na tabela B.2, não tendo esta alteração efeitos, de facto, sobre os

montantes recebidos pelos agricultores.

15Regulamento (CEE) n.º 738/93 do Conselho.
16Até 31 de Janeiro de 1995, as taxas de conversão entre as moedas nacionais e o ECU eram obtidas pela

aplicação de um factor de correcção à taxa representativa do mercado que, a esta data, tinha o valor de
1.207509, fixado pelo Regulamento (CEE) n.º 1209/93 da Comissão.
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Por último, em 2001 e em virtude dos rendimentos dos produtores portugueses de cereais

terem sofrido, nos anos anteriores, “a pressão do efeito cumulativo da reforma da polí-

tica agrícola comum neste sector e a degressividade das ajudas específicas”, o Conselho

decide, com vista a atenuar os efeitos daquela “pressão”, estabilizar por uma campanha o

montante desta ajuda, contrariando assim a degressividade da mesma. Desta forma, os

produtores de cereais beneficiaram, na campanha de 2001/2002, dos montantes unitários

que tinham vigorado na campanha anterior17 (cf. tabela B.3).

A tabela B.4, apresentada em anexo, consolida as várias versões que os montantes unitá-

rios desta ajuda foram sofrendo ao longo da sua vigência, representando, assim, os mon-

tantes efectivamente recebidos pelos agricultores portugueses. Os valores foram conver-

tidos para escudos, utilizando as taxas de conversão ECU/escudo aplicáveis a cada uma

das campanhas, e seguidamente para euros, utilizando a já referida taxa de 200.482 escu-

dos/euro.

Ajuda para o trigo duro

O Regulamento (CEE) n.º 2727/75 do Conselho prevê, no seu artigo 10º, a atribuição de

uma ajuda aos produtores de trigo rijo, como forma de corrigir desequilíbrios de mercado

que resultem em descidas do preço de intervenção deste cereal para níveis inferiores ao

do preço mínimo garantido, assegurando, desta forma, um nível de vida equitativo aos

produtores das regiões da Comunidade onde a produção deste cereal constituísse uma

parte tradicional e significativa da produção agrícola18. Assim, por se tratar de uma ajuda

dependente da conjuntura de mercado, o seu valor era determinado anualmente.

Esta ajuda destinava-se ainda a salvaguardar o abastecimento da indústria de massas,

dada a fácil transferência dos produtores desta cultura para a do trigo mole, bem como

a incapacidade, assumida no preâmbulo do Regulamento (CEE) n.º 2727/75 do Conse-

lho, da Comunidade em garantir um diferencial de preços entre estas duas culturas que

assegurasse aquele abastecimento. A atribuição da ajuda era, assim, feita de forma pro-

porcional à área cultivada e estava condicionada à possibilidade da produção ser utilizada

pela indústria das massas19.

17Regulamento (CE) n.º 823/2001, do Conselho.
18Cf. Regulamento (CEE) n.º 1705/91 do Conselho.
19Cf. Art.º 3º do Regulamento (CEE) n.º 3103/76 do Conselho.
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O Regulamento (CEE) n.º 3653/90 do Conselho, que antecipa a aplicação dos preços co-

muns em Portugal e cria a ajuda aos produtores portugueses de cereais, instituiu simulta-

neamente a aplicação integral da ajuda aos produtores de trigo rijo em Portugal, a partir

da campanha de 1991/1992.

Neste âmbito, o Regulamento (CEE) n.º 3656/90 do Conselho estabelece as regiões de Por-

tugal às quais a ajuda em causa é aplicável e que coincidem com os distritos de: Santarém,

Lisboa, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

Orçamentos para 1992

Como foi referido, a análise dos orçamentos referentes a 1992 diz respeito a culturas insta-

ladas no Outono de 1991 e colhidas em 1992, pelo que, do ponto de vista da regulamenta-

ção comunitária, os valores para as ajudas referentes à colheita de 1992 são os referentes

à campanha 1992/1993.

Desta forma, os valores unitários das ajudas, referentes aos cereais colhidos em 1992, são:

• ajuda aos produtores portugueses de cereais - trigo: 109.29 €/t (cf. tabela B.4);

• ajuda aos produtores portugueses de cereais - cevada: 75.02 €/t (id.);

• ajuda para o trigo duro: 181.88 ECU/ha20, ou, utilizando a taxa de conversão de

206.307 escudos/ECU, 187.16 €/ha.

Estamos então em condições de determinar os orçamentos referentes às diferentes acti-

vidades que integram a rotação analisada e que estão sistematizados nas tabelas 8.3, 8.4,

8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 e 8.11.

20Fixada pelo Regulamento (CEE) n.º 1740/92 do Conselho.
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Tabela 8.3 — Orçamento da actividade trigo mole em 1992 - despesas

Natureza das despesas kg/ha h/ha €/kg €/h €/ha

Preparação do terreno (a) 22.64

Escarificação – encargos variáveis 1.30 6.920 9.00
Escarificação – condutor 1.30 2.855 3.71
Gradagem – encargos variáveis 1.00 7.076 7.08
Gradagem – condutor 1.00 2.855 2.85

Sementeira e fertilização (b) 190.43

Semente desinfectada 180.00 0.710 127.84
Adubo (18-46-0) 300.00 0.167 50.08
Transporte da semente e adubo – enc. variáveis 0.25 7.434 1.86
Transporte da semente e adubo – condutor 0.25 2.855 0.71
Transporte da semente e adubo – indiferenciado 0.25 1.721 0.43
Distribuição da semente e adubo – enc. variáveis 0.75 8.099 6.07
Distribuição da semente e adubo – condutor 0.75 2.855 2.14
Distribuição da semente e adubo – indiferenciado 0.75 1.721 1.29

Adubação de cobertura (c) 56.54

Adubo (“Ureia”) 150.00 0.315 47.24
Transporte do adubo – encargos variáveis 0.25 7.483 1.87
Transporte do adubo – condutor 0.25 3.178 0.79
Transporte do adubo – indiferenciado 0.25 2.017 0.50
Distribuição do adubo – encargos variáveis 0.50 7.057 3.53
Distribuição do adubo – condutor 0.50 3.178 1.59
Distribuição do adubo – indiferenciado 0.50 2.017 1.01

Colheita (d) 82.51

Ceifa e debulha – encargos variáveis 1.50 26.141 39.21
Ceifa e debulha – condutor 1.50 3.178 4.77
Transporte do grão – encargos variáveis 1.50 7.831 11.75
Transporte do grão – condutor 1.50 3.178 4.77
Enfardação – encargos variáveis 1.50 11.502 17.25
Enfardação – condutor 1.50 3.178 4.77

Total (a + b + c + d) 352.12
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Tabela 8.4 — Orçamento da actividade trigo mole em 1992 - receitas

Natureza das receitas kg/ha €/kg €/ha

Vendas 430.35

Semente 1,680 0.198 333.43
Palha 3,360 0.025 83.80
Agostadouro 13.12

Ajudas 183.60

Ajuda aos produtores portugueses 1,680 0.109 183.60

Total 613.95
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Tabela 8.5 — Orçamento da actividade trigo rijo em 1992 - despesas

Natureza das despesas kg/ha h/ha €/kg €/h €/ha

Preparação do terreno (a) 22.64

Escarificação – encargos variáveis 1.30 6.920 9.00
Escarificação – condutor 1.30 2.855 3.71
Gradagem – encargos variáveis 1.00 7.076 7.08
Gradagem – condutor 1.00 2.855 2.85

Sementeira e fertilização (b) 205.67

Semente desinfectada 180.00 0.795 143.08
Adubo (18-46-0) 300.00 0.167 50.08
Transporte da semente e adubo – enc. variáveis 0.25 7.434 1.86
Transporte da semente e adubo – condutor 0.25 2.855 0.71
Transporte da semente e adubo – indiferenciado 0.25 1.721 0.43
Distribuição da semente e adubo – enc. variáveis 0.75 8.099 6.07
Distribuição da semente e adubo – condutor 0.75 2.855 2.14
Distribuição da semente e adubo – indiferenciado 0.75 1.721 1.29

Adubação de cobertura (c) 56.54

Adubo (“Ureia”) 150.00 0.315 47.24
Transporte do adubo – encargos variáveis 0.25 7.483 1.87
Transporte do adubo – condutor 0.25 3.178 0.79
Transporte do adubo – indiferenciado 0.25 2.017 0.50
Distribuição do adubo – encargos variáveis 0.50 7.057 3.53
Distribuição do adubo – condutor 0.50 3.178 1.59
Distribuição do adubo – indiferenciado 0.50 2.017 1.01

Colheita (d) 82.51

Ceifa e debulha – encargos variáveis 1.50 26.141 39.21
Ceifa e debulha – condutor 1.50 3.178 4.77
Transporte do grão – encargos variáveis 1.50 7.831 11.75
Transporte do grão – condutor 1.50 3.178 4.77
Enfardação – encargos variáveis 1.50 11.502 17.25
Enfardação – condutor 1.50 3.178 4.77

Total (a + b + c + d) 367.36
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Tabela 8.6 — Orçamento da actividade trigo rijo em 1992 - receitas

Natureza das receitas kg/ha €/kg €/ha

Vendas 390.07

Semente 1,236 0.258 318.43
Palha 2,472 0.025 61.80
Agostadouro 9.84

Ajudas 187.16

Ajuda para o trigo duro 187.16

Total 577.23
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Tabela 8.7 — Orçamento da actividade cevada em 1992 - despesas

Natureza das despesas kg/ha h/ha €/kg €/h €/ha

Preparação do terreno (a) 22.64

Escarificação – encargos variáveis 1.30 6.920 9.00
Escarificação – condutor 1.30 2.855 3.71
Gradagem – encargos variáveis 1.00 7.076 7.08
Gradagem – condutor 1.00 2.855 2.85

Sementeira e fertilização (b) 150.15

Semente desinfectada 160.00 0.599 95.91
Adubo (18-46-0) 250.00 0.167 41.74
Transporte da semente e adubo – enc. variáveis 0.25 7.434 1.86
Transporte da semente e adubo – condutor 0.25 2.855 0.71
Transporte da semente e adubo – indiferenciado 0.25 1.721 0.43
Distribuição da semente e adubo – enc. variáveis 0.75 8.099 6.07
Distribuição da semente e adubo – condutor 0.75 2.855 2.14
Distribuição da semente e adubo – indiferenciado 0.75 1.721 1.29

Adubação de cobertura (c) 47.09

Adubo (“Ureia”) 120.00 0.315 37.80
Transporte do adubo – encargos variáveis 0.25 7.483 1.87
Transporte do adubo – condutor 0.25 3.178 0.79
Transporte do adubo – indiferenciado 0.25 2.017 0.50
Distribuição do adubo – encargos variáveis 0.50 7.057 3.53
Distribuição do adubo – condutor 0.50 3.178 1.59
Distribuição do adubo – indiferenciado 0.50 2.017 1.01

Colheita (d) 82.51

Ceifa e debulha – encargos variáveis 1.50 26.141 39.21
Ceifa e debulha – condutor 1.50 3.178 4.77
Transporte do grão – encargos variáveis 1.50 7.831 11.75
Transporte do grão – condutor 1.50 3.178 4.77
Enfardação – encargos variáveis 1.50 11.502 17.25
Enfardação – condutor 1.50 3.178 4.77

Total (a + b + c + d) 302.39

118



Tabela 8.8 — Orçamento da actividade cevada em 1992 - receitas

Natureza das receitas kg/ha €/kg €/ha

Vendas 320.60

Semente 1,466 0.160 234.36
Palha 2,932 0.025 73.12
Agostadouro 13.12

Ajudas 109.98

Ajuda aos produtores portugueses 1,466 0.075 109.98

Total 430.58
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Tabela 8.9 — Orçamento da actividade aveia em 1992 - despesas

Natureza das despesas kg/ha h/ha €/kg €/h €/ha

Preparação do terreno (a) 22.64

Escarificação – encargos variáveis 1.30 6.920 9.00
Escarificação – condutor 1.30 2.855 3.71
Gradagem – encargos variáveis 1.00 7.076 7.08
Gradagem – condutor 1.00 2.855 2.85

Sementeira e fertilização (b) 116.13

Semente desinfectada 140.00 0.502 70.24
Adubo (18-46-0) 200.00 0.167 33.39
Transporte da semente e adubo – enc. variáveis 0.25 7.434 1.86
Transporte da semente e adubo – condutor 0.25 2.855 0.71
Transporte da semente e adubo – indiferenciado 0.25 1.721 0.43
Distribuição da semente e adubo – enc. variáveis 0.75 8.099 6.07
Distribuição da semente e adubo – condutor 0.75 2.855 2.14
Distribuição da semente e adubo – indiferenciado 0.75 1.721 1.29

Adubação de cobertura (c) 40.79

Adubo (“Ureia”) 100.00 0.315 31.50
Transporte do adubo – encargos variáveis 0.25 7.483 1.87
Transporte do adubo – condutor 0.25 3.178 0.79
Transporte do adubo – indiferenciado 0.25 2.017 0.50
Distribuição do adubo – encargos variáveis 0.50 7.057 3.53
Distribuição do adubo – condutor 0.50 3.178 1.59
Distribuição do adubo – indiferenciado 0.50 2.017 1.01

Colheita (d) 82.51

Ceifa e debulha – encargos variáveis 1.50 26.141 39.21
Ceifa e debulha – condutor 1.50 3.178 4.77
Transporte do grão – encargos variáveis 1.50 7.831 11.75
Transporte do grão – condutor 1.50 3.178 4.77
Enfardação – encargos variáveis 1.50 11.502 17.25
Enfardação – condutor 1.50 3.178 4.77

Total (a + b + c + d) 262.08

Tabela 8.10 — Orçamento da actividade aveia em 1992 - receitas

Natureza das receitas kg/ha €/kg €/ha

Vendas 272.08

Semente 1,093 0.187 204.44
Palha 2,186 0.025 54.52
Agostadouro 13.12

Ajudas 0.00

Total 272.08
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Tabela 8.11 — Orçamento da actividade alqueive em 1992 - despesas

Natureza das despesas kg/ha h/ha €/kg €/h €/ha

Preparação do terreno 36.91

Lavoura – encargos variáveis 2.50 7.936 19.84
Lavoura – condutor 2.50 2.855 7.14
Gradagem – encargos variáveis 1.00 7.076 7.08
Gradagem – condutor 1.00 2.855 2.85

Total 36.91

Análise da informação referente a 1992

A tabela 8.12 sistematiza os valores dos agregados “despesas”, “vendas” e “ajudas” dos or-

çamentos apresentados para cada uma das ocupações culturais da rotação inerente à ac-

tividade cereais de sequeiro, apresentando ainda um conjunto de indicadores calculados,

a cuja análise procederemos.

Tabela 8.12 — Cálculo dos indicadores das ocupações culturais em 1992 - cereais de sequeiro

Agregados Trigo mole Trigo rijo Cevada Aveia Pousio Alqueive

Despesas (€/ha) 352.12 367.36 302.39 262.08 36.91
Vendas (€/ha) 430.35 390.07 320.60 272.08 13.12

Margem bruta (€/ha) 78.23 22.70 18.21 10.00 13.12 -36.91
Margem bruta/vendas 18.18% 5.82% 5.68% 3.68%

Ajudas (€/ha) 183.60 187.16 109.98 0.00
Receita total (€/ha) 613.95 577.23 430.58 272.08 13.12

Margem bruta total (€/ha) 261.83 209.87 128.19 10.00 13.12 -36.91

Ajudas/despesas 52.14% 50.95% 36.37% 0.00%
Ajudas/vendas 42.66% 47.98% 34.30% 0.00%
Ajudas/receita total 29.91% 32.42% 25.54% 0.00%
Ajudas/margem bruta total 70.12% 89.18% 85.80% 0.00%

Da análise dos dados constantes na tabela 8.12, destacamos os seguintes aspectos:

• a superioridade do valor da margem bruta do trigo mole face à das restantes cul-

turas, seja em valor absoluto, seja em função do montante das vendas: 18.18%; no

extremo oposto, temos a aveia, cuja margem bruta representa apenas 3.68% do valor

das vendas;
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• a elevada assimetria dos apoios à cultura do trigo, mole ou rijo, face às restantes,

com particular destaque para a já referida ausência de qualquer apoio para a aveia;

esta assimetria repercute-se, de forma marcada, na margem bruta total de cada uma

das culturas, com um autêntico “fosso” entre os 261.83 €/ha, do trigo mole, e os 10.00

€/ha, da aveia;

• o valor das ajudas cobre cerca de 50% dos encargos variáveis das culturas de trigo e

cerca de 1/3 dos da cevada;

• a elevada importância das ajudas na margem bruta total do trigo e da cevada, com

níveis sempre superiores a 70%.

Do ponto de vista da rotação, a tabela 8.13 apresenta as médias, das quatro variantes con-

sideradas, para os valores dos indicadores e expressa o que se pode considerar como o

desempenho médio da actividade cereais de sequeiro, em 1992.

O cálculo dos valores apresentados é efectuado tendo ainda em conta a duração da ro-

tação (4 anos) e assumindo que cada uma das ocupações culturais tem uma ponderação

de 25%, na determinação dos valores para o que é designado rotação, ponderação que

decorre da ocupação de 1/4 da área por cada uma das ocupações culturais. Assim, os va-

lores apresentados na tabela 8.13 resultam da multiplicação dos valores médios obtidos

nos orçamentos por 0.25 e expressam o valor da contribuição dessas mesmas ocupações

culturais para cada hectare de uma determinada variante da rotação.

As ocupações culturais para as quais são calculados os valores médios, são designadas

por “Cereal 1”, que agrega o trigo mole e o trigo rijo, e “Cereal 2”, que agrega a cevada e a

aveia. As tabelas C.1, C.2, C.3 e C.4, apresentadas em anexo, sistematizam o cálculo dos

indicadores para cada uma das variantes da rotação.
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Tabela 8.13 — Cálculo dos indicadores para a rotação em 1992 - cereais de sequeiro

Agregados Cereal 1 Cereal 2 Pousio Alqueive Rotação

Despesas (€/ha) 89.94 70.56 9.23 169.72
Vendas (€/ha) 102.55 74.09 3.28 179.92

Margem bruta (€/ha) 12.62 3.53 3.28 -9.23 10.20
Margem bruta/vendas 12.30% 4.76% 5.67%

Ajudas (€/ha) 46.35 13.75 60.09
Receita total (€/ha) 148.90 87.83 3.28 240.01

Margem bruta total (€/ha) 58.96 17.27 3.28 -9.23 70.29

Ajudas/despesas 51.53% 19.48% 35.41%
Ajudas/vendas 45.19% 18.56% 33.40%
Ajudas/receita total 31.13% 15.65% 25.04%
Ajudas/margem bruta total 78.60% 79.59% 85.49%

Dos resultados da tabela 8.13, destacamos:

• a baixa margem bruta por hectare, da mesma magnitude, em valor, da observada

para a cultura da aveia e representando 5.67% do valor das vendas;

• as ajudas à produção, no valor de 60.09 €/ha, cobrem 35.41% dos encargos variáveis

e representam cerca de 1/3 do valor das vendas e de 1/4 da receita total;

• o elevado contributo das ajudas para a margem bruta total (85.49%).

Do ponto de vista do trabalho, e considerando os valores de 60.09 €/ha, para as ajudas, e de

0.003 UTA/ha, para a utilização de mão-de-obra, constata-se que esta actividade origina

uma transferência de 20,030 € por cada UTA utilizada:

60.09 €/ha

0.003 UTA/ha
= 20,030 €/UTA

8.3.2 Ovinos de carne

No ano em análise, o sector dos ovinos e caprinos era regulado pelo Regulamento (CEE)

n.º 3013/89 do Conselho e a sua OCM incluía um regime de preços, prémios e intervenções

e um regime de trocas comerciais.

Do ponto de vista da relevância para este trabalho, o principal instrumento desta OCM

consistia na atribuição de um prémio aos produtores, cujo valor era determinado anual-
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mente, em função de uma perda de rendimento, única para toda a Comunidade21, repre-

sentando a diferença entre um preço de base e um preço representativo do mercado para

o ano em questão. Este preço de base servia ainda de referencial para o desencadeamento

das medidas de intervenção, corporizadas por ajudas à armazenagem privada22.

Além do prémio referido – o “prémio pagável por ovelha” –, o Regulamento (CEE) n.º

1323/90 do Conselho institui uma ajuda específica à criação de ovinos e caprinos, em de-

terminadas zonas desfavorecidas da Comunidade.

Prémio pagável por ovelha

Como se referiu, o regime de preços, prémios e intervenções, instituído pelo Regulamento

(CEE) n.º 3013/89 do Conselho, previa a concessão de um prémio destinado a compensar

os produtores de ovinos de uma perda de rendimento, cuja determinação era efectuada

em função do diferencial entre dois preços: um preço de base e um preço que fosse repre-

sentativo das condições do mercado.

O preço de base era fixado anualmente pelo Conselho, tendo em consideração, além das

variações sazonais normais do mercado comunitário de carne de ovino, os seguintes as-

pectos23:

• a situação do mercado no sector da carne de ovino e caprino, no ano em causa;

• as perspectivas de evolução da produção e do consumo de carne de ovino;

• os custos de produção de carne de ovino;

• a situação do mercado de outros sectores, nomeadamente o da carne de bovino.

Para a determinação do valor do prémio, o preço de base era comparado com a média

aritmética dos preços de mercado semanais, determinados através da média ponderada

dos preços verificados, em cada semana, nos mercados representativos de um conjunto

de zonas de cotação, tendo em conta a importância relativa da produção total de carne de

ovino, em cada zona de cotação. A diferença de preços assim determinada, era então mul-

tiplicada por um coeficiente que exprimia, para toda a comunidade, a produção média

21Na primeira forma da OCM específica para este sector, instituída pelo Regulamento (CEE) n.º 1837/80
do Conselho, a perda de rendimento era calculada, diferenciadamente, para cinco regiões dentro da Comu-
nidade, dando assim origem a um prémio cujo valor era variável, em função da região a que se aplicava.

22Cf. art.º 7º do Regulamento (CEE) n.º 3013/89 do Conselho.
23Cf. art.º 3º do Regulamento (CEE) n.º 3013/89 do Conselho.
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anual normal de carne de borrego, por ovelha24.

O pagamento deste prémio diferenciava dois tipos de produtores25:

• produtores de borregos leves: todos os produtores que comercializasse leite de ove-

lha ou produtos lácteos à base de leite de ovelha;

• produtores de borregos pesados: quaisquer outros produtores de ovinos.

Os produtores de borregos leves, recebiam apenas o correspondente a 80%26 do montante

do prémio pago aos produtores de borregos pesados.

Esta OCM compreendia ainda dois mecanismos de controlo orçamental relevantes:

• uma QMG, equivalente ao nível atingido pelo efectivo ovino em 31 de Dezembro de

1987: 63,400,000 animais; a ultrapassagem da QMG originava reduções proporcio-

nais no montante do prémio;

• o limite de 1,000 animais por produtor, nas zonas desfavorecidas27, e de 500 animais

por produtor, nas restantes zonas, para o recebimento do prémio à “taxa plena”, ou

seja, integralmente; acima daqueles efectivos, os produtores recebiam 50% do valor

do prémio.

Ajuda “Mundo Rural”

Tendo em consideração as reduções de que o prémio pagável por ovelha poderia vir a ser

alvo, decorrentes de ultrapassagens da QMG referida, bem como as consequências poten-

cialmente negativas dessas reduções sobre a agricultura de certas zonas desfavorecidas de

montanha, em que não existam alternativas à produção de carne de ovino, o Regulamento

(CEE) n.º 1323/90 do Conselho instituiu uma ajuda, complementar ao prémio pagável por

ovelha e concedida em condições idênticas às deste, e designada ajuda “Mundo Rural”.

A região em análise é integralmente elegível para esta ajuda, de acordo com o estabelecido

pela Portaria n.º 377/88, de 11 de Junho.

24Cf. art.º 5º do Regulamento (CEE) n.º 3013/89 do Conselho.
25Cf. art.º 4º do Regulamento (CEE) n.º 3013/89 do Conselho.
26Embora o Regulamento (CEE) n.º 3013/89 do Conselho tenha fixado originalmente esta percentagem

em 70%, o Regulamento (CEE) n.º 2069/92 do Conselho estabeleceu o seu nível em 80%.
27De acordo com a Portaria n.º 377/88, de 11 de Junho, todas as freguesias dos concelhos em análise são

consideradas zonas desfavorecidas.
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Orçamentos para 1992

Os valores unitários para as ajudas aplicáveis são:

• 18.616 ECU/ovelha, para o prémio pagável por ovelha, fixado pelo Regulamento

(CEE) n.º 502/93 da Comissão;

• 7.000 ECU/ovelha, para a ajuda “Mundo Rural”, fixada pelo Regulamento (CEE) n.º

363/93 do Conselho e pelo Regulamento (CEE) n.º 502/93 da Comissão.

De acordo com o Regulamento (CEE) n.º 1260/90 da Comissão, a taxa de conversão aplicá-

vel é a taxa representativa em vigor no último dia da campanha ao abrigo da qual o prémio

tenha sido concedido. Considerando que o Regulamento (CEE) n.º 3013/89 do Conse-

lho estabelece que a campanha de comercialização se inicia na primeira segunda-feira de

cada ano e termina, no ano seguinte, na véspera desse dia, teremos que, para a campanha

de 1992, a taxa aplicável é a que vigorava no dia 5 de Janeiro de 1993 e cujo valor era, de

acordo com o Regulamento (CEE) n.º 3822/92 da Comissão, 209.523 escudos/ECU.

Desta forma, convertendo para euros, teremos:

• 19.456 €/ovelha, para o prémio pagável por ovelha;

• 7.316 €/ovelha, para a ajuda “Mundo Rural”.

Os orçamentos referentes às actividades intermédias pastagens permanentes e feno, para

o ano de 1992, são os apresentados em anexo nas tabelas E.1 e E.2.

O orçamento referente à actividade ovinos de carne no ano de 1992, é apresentado na ta-

bela 8.14, sendo as receitas sistematizadas na tabela 8.15.
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Tabela 8.14 — Orçamento da actividade ovinos de carne em 1992 - despesas

Natureza das despesas Coef. técnicos €/unid. €

Mão-de-obra 5,741.44

Especializada 1,920.00 h 2.318 4,450.56
Indiferenciada 640.00 h 2.017 1,290.88

Alimentação 9,306.76

Alimento concentrado comp. de manutenção 46,478.00 kg 0.144 6,692.83
Alimento concentrado composto de iniciação 2,002.00 kg 0.246 492.49
Alimento concentrado composto de crescimento 11,347.00 0.187 2,121.44

Actividades intermédias 10,405,92

Pastagens permanentes 275.00 ha 20.668 5,683.78
Feno 18.50 ha 255.251 4,722.14

Serviços especializados 3,129.36

Tosquia 830.00 an. 1.072 890.10
Assistência veterinária 8.50% — 2,239.26

Total 28,583.48

Tabela 8.15 — Orçamento da actividade ovinos de carne em 1992 - receitas

Natureza das receitas Coeficientes técnicos €/unid. Montante (€)

Vendas 30,659.20

Borregos 658.00 an. 41.151 27 ,077.24
Lã 2,262.00 kg 0.516 1,167.77
Animais de refugo 121.00 an. 19.952 2,414.18

Ajudas 21,416.95

Prémio por ovelha 800.00 an. 19.456 15,564.41
Ajuda “Mundo Rural” 800.00 an. 7.316 5,852.54

Total 52,076.15
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Análise da informação referente a 1992

A tabela 8.16 sistematiza o cálculo dos indicadores para a actividade ovinos de carne.

Tabela 8.16 — Cálculo dos indicadores para 1992 - ovinos de carne

Agregados Montante total (€) Montante unitário (€/ha)

Despesas 28,583.48 91.61
Vendas 30,659.20 98.27

Margem bruta 2,075.71 6.65
Margem bruta/vendas 6.77%

Ajudas 21,416.95 68.64
Receita total 52,076.15 166.91

Margem bruta total 23,492.66 75.30

Ajudas/despesas 74.93%
Ajudas/vendas 69.85%
Ajudas/receita total 41.13%
Ajudas/margem bruta total 91.16%

Da análise dos resultados da tabela 8.16, destacamos:

• o baixo valor absoluto da margem bruta por hectare (6.65 €/ha), que, no entanto,

representa 6.77% do valor das vendas;

• o valor das ajudas (68.64 €/ha) cobre uma percentagem muito significativa dos en-

cargos variáveis (74.93%) e representa 69.85% do valor das vendas e 41.13% da re-

ceita total;

• o elevado contributo das ajudas para a margem bruta total (91.16%).

Relativamente ao trabalho, considerando o montante de ajudas de 21,416.95 € e a utiliza-

ção de 1.73 UTA, teremos que esta actividade origina uma transferência de cerca de 12,380

€ por cada UTA utilizada:

21,416.95 €

1.73 UTA
= 12,379.74 €/UTA
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8.3.3 Ovinos de leite

Orçamentos para 1992

As ajudas e o enquadramento regulamentar referidos para a actividade ovinos de carne são

integralmente aplicáveis a esta actividade, com a particularidade dos montantes a consi-

derar serem os referentes aos produtores de borregos leves:

• 14.893 ECU/ovelha, para o prémio pagável por ovelha, fixado pelo Regulamento

(CEE) n.º 502/93 da Comissão;

• 4.9 ECU/ovelha, para a ajuda “Mundo Rural”, fixada pelo Regulamento (CEE) n.º

363/93 do Conselho e pelo Regulamento (CEE) n.º 502/93 da Comissão.

Convertendo para euros, pela aplicação da já referida taxa de 209.523 escudos/ECU, tere-

mos:

• 15.565 €/ovelha, para o prémio pagável por ovelha;

• 5.121 €/ovelha, para a ajuda “Mundo Rural”.

Os orçamentos referentes às actividades intermédias para o ano de 1992, são os apresen-

tados em anexo nas tabelas E.1 e E.2.

O cálculo das despesas e das receitas da actividade ovinos de leite no ano de 1992 é apre-

sentado nas tabelas 8.17 e 8.18, respectivamente.
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Tabela 8.17 — Orçamento da actividade ovinos de leite em 1992 - despesas

Natureza das despesas Coef. técnicos €/unid. €

Mão-de-obra 6,386.88

Especializada 1,920.00 h 2.318 4,450.56
Indiferenciada 960.00 h 2.017 1,936.32

Alimentação 14,359.07

Alimento concentrado comp. de manutenção 4,874.00 kg 0.144 701.86
Alimento concentrado comp. de lactação 54,461.00 kg 0.217 11,804.17
Alimento concentrado composto de iniciação 1,420.00 kg 0.246 349.32
Alimento concentrado composto de crescimento 8,043.00 kg 0.187 1,503.72

Actividades intermédias 7,152.74

Pastagens permanentes 167.00 ha 20.668 3,451.61
Feno 14.50 ha 255.251 3,701.14

Serviços especializados 3,279.43

Tosquia 415.00 an. 1.072 445.05
Assistência veterinária 10.00% — 2,834.37

Total 31,178.11

Tabela 8.18 — Orçamento da actividade ovinos de leite em 1992 - receitas

Natureza das receitas Coeficientes técnicos €/unid. Montante (€)

Vendas 42,621.78

Leite 17,391.00 kg 1.508 26,232.62
Borregos 348.00 an. 41.151 14,320.49
Lã 838.00 kg 0.516 432.62
Animais de refugo 82.00 an. 19.952 1,636.06

Ajudas 8,274.24

Prémio por ovelha 400.00 an. 15.565 6,225.85
Ajuda “Mundo Rural” 400.00 an. 5.121 2,048.39

Total 50,896.02
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Análise da informação referente a 1992

Os indicadores referentes à actividade ovinos de leite, estão sistematizados na tabela 8.19.

Tabela 8.19 — Cálculo dos indicadores para 1992 - ovinos de leite

Agregados Montante total (€) Montante unitário (€/ha)

Despesas 31,178.11 159.07
Vendas 42,621.78 217.46

Margem bruta 11,443,67 58.39
Margem bruta/vendas 26.85%

Ajudas 8,274.24 42.22
Receita total 50,896.02 259.67

Margem bruta total 19,717.90 100.60

Ajudas/despesas 26.54%
Ajudas/vendas 19.41%
Ajudas/receita total 16.26%
Ajudas/margem bruta total 41.96%

Da análise dos resultados da tabela 8.19, destacamos:

• uma margem bruta de 58.39 €/ha, equivalente a 26.85% do valor das vendas;

• o valor das ajudas (42.22 €/ha) cobre uma percentagem ligeiramente superior a 1/4

dos encargos variáveis, representando pouco menos de 1/5 do valor das vendas e

apenas 16.26% da receita total;

• um contributo das ajudas para a margem bruta total, inferior a 50%.

No que toca ao trabalho, considerando o montante de ajudas de 8,274.24 € e a utilização

de 1.78 UTA, teremos que esta actividade origina uma transferência de 4,648 € por cada

UTA utilizada:
8,274.24 €

1.78 UTA
= 4,648.45 €/UTA

8.3.4 Bovinos de carne

A OCM do sector da carne de bovino foi instituída pelo Regulamento (CEE) n.º 805/68

do Conselho e compreendia um regime de preços e um regime de trocas comerciais. O

regime de preços resumia-se, além da fixação dos preços, às medidas de intervenção, não

prevendo a atribuição de nenhuma ajuda aos produtores.
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Em 1980, o Conselho, considerando que a situação do mercado comunitário não permi-

tia assegurar um rendimento equitativo aos produtores de carne de bovino, faz publicar

o Regulamento (CEE) n.º 1357/80 do Conselho, que institui um sistema de prémios aos

produtores de bovinos, “destinado a manter o seu rendimento a um nível suficiente”.

Este sistema de prémios era constituído por “prémio de manutenção de vacas em aleita-

mento” e por um “prémio nacional complementar”, que os Estados-membros eram auto-

rizados a pagar aos seus criadores. Este prémio era pago anualmente, aos produtores que

não comercializassem leite nem lacticínios e que mantivessem os animais na exploração

durante um período de seis meses.

Em 1987, o Regulamento (CEE) n.º 467/87 do Conselho institui, com carácter inicialmente

temporário, o “prémio especial” aos produtores de bovinos, com base no argumento de

que a intervenção tinha perdido a sua função original de “rede de segurança”, para se con-

verter, ela própria, num mercado e, como tal, teria que ser limitada. Esta limitação teria

efeitos sobre o rendimento dos produtores que seriam, assim, compensados através de

uma medida de apoio ao rendimento. Este prémio era pago uma vez na vida de cada ani-

mal do sexo masculino que tivesse sido engordados na exploração, por um período de três

meses, até aos nove meses de idade e era, originalmente, limitado a 50 animais por ano

e por exploração28. Este limite veio posteriormente a ser aumentado para 90 animais por

ano e exploração29.

Orçamentos para 1992

Os valores dos prémios aplicáveis em 1992 foram sofrendo incrementos sucessivos ao

longo da sua vigência, tendo sido fixados, para a campanha em causa nos seguintes va-

lores:

• prémio de manutenção de vacas em aleitamento: 50 ECU por vaca30;

• prémio especial: 40 ECU por animal31.

Convertendo para euros, utilizando a taxa de conversão 206.307 escudos/ECU32, teremos:

28Regulamento (CEE) n.º 468/87 do Conselho.
29Regulamento (CEE) n.º 714/89 do Conselho.
30Regulamento (CEE) n.º 1760/92 do Conselho.
31Regulamento (CEE) n.º 571/89 do Conselho.
32Fixada pelo Regulamento (CEE) n.º 1380/92 do Conselho; as candidaturas a este prémio eram efectua-

das em dois períodos distintos, o que originou, nesta campanha, a aplicabilidade de duas taxas de conversão
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• prémio de manutenção de vacas em aleitamento: 51.453 €/vaca;

• prémio especial: 41.162 €/animal.

Os orçamentos referentes às actividades intermédias para o ano de 1992, são os apresen-

tados em anexo nas tabelas E.1 e E.2.

As despesas e receitas da actividade bovinos de carne no ano de 1992 são apresentadas nas

tabelas 8.20 e 8.21, respectivamente.

Tabela 8.20 — Orçamento da actividade bovinos de carne em 1992 - despesas

Natureza das despesas Coef. técnicos €/unid. €

Mão-de-obra 5,418.72

Especializada 1,920.00 h 2.318 4,450.56
Indiferenciada 480.00 h 2.017 968.16

Alimentação 1,794.61

Alimento concentrado comp. de manutenção 11,384.00 kg 0.144 1,639.30
Alimento concentrado composto de crescimento 930.00 kg 0.167 155.31

Actividades intermédias 13,455.49

Pastagens permanentes 262.00 ha 20.668 5,415.09
Feno 31.50 ha 255.251 8,040.40

Serviços especializados 1,095.33

Assistência veterinária 2.50% — 516.72
Custo do macho reprodutor 29% 1,995.19 578.61

Total 21,764.14

diferentes, consoante o período no qual as candidaturas eram apresentadas; por uma questão de simplici-
dade, optámos por utilizar a taxa aplicável ao prémio de manutenção de vacas em aleitamento (206.307),
inferior à outra taxa aplicável (209.523).
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Tabela 8.21 — Orçamento da actividade bovinos de carne em 1992 - receitas

Natureza das receitas Coeficientes técnicos €/unid. Montante (€)

Vendas 34,900.89

Machos jovens 36.00 an. 588.582 21,188.93
Fêmeas jovens 20.00 an. 379.086 7,581.73
Animais de refugo 12.29 an. 498.798 6,130.23

Ajudas 6,627.13

Prémio por vaca aleitante 100.00 an. 51.453 5,145.30
Prémio especial 36.00 an. 41.162 1,481.83

Total 41,528.02

Análise da informação referente a 1992

Os indicadores referentes à actividade bovinos de carne, estão sistematizados na tabela

8.22.

Tabela 8.22 — Cálculo dos indicadores para 1992 - bovinos de carne

Agregados Montante total (€) Montante unitário (€/ha)

Despesas 21,764.14 66.97
Vendas 34,900.89 107.39

Margem bruta 13,136.74 40.42
Margem bruta/vendas 37.64%

Ajudas 6,627.13 20.39
Receita total 41,528.02 127.78

Margem bruta total 19,763.88 60.81

Ajudas/despesas 30.45%
Ajudas/vendas 18.99%
Ajudas/receita total 15.96%
Ajudas/margem bruta total 33.53%

Da análise dos resultados da tabela 8.22, destacamos:

• uma margem bruta de 40.42 €/ha, correspondente a 37.64% do valor das vendas;

• o valor das ajudas (20.39 €/ha) cobre uma percentagem de 30.45% dos encargos va-

riáveis e representa pouco menos de 1/5 do valor das vendas e apenas 15.96% da

receita total;
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• um contributo das ajudas de cerca de 1/3, para a margem bruta total.

Na análise relativa ao trabalho, considerando o montante de ajudas de 6,627.13 € e a uti-

lização de 1.77 UTA, teremos que esta actividade origina uma transferência de 3,744 € por

cada UTA utilizada:
6,627.13 €

1.77 UTA
= 3,744.14 €/UTA
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Capítulo 9

A reforma de 1992

Praticamente desde a sua instituição que a PAC tem sido sujeita a propostas de reforma,

em grande parte devido a um “erro fatal”, cometido aquando da instituição desta polí-

tica, através do qual os preços de suporte para os cereais foram estabelecidos em níveis

exageradamente elevados, mais de 50% acima do que eram, então, os preços do mercado

mundial (Hubbard & Ritson, 1997).

Uma vez que os mercados da generalidade dos produtos agrícolas estão, de alguma forma,

relacionados com o mercado dos cereais, seja por se tratar de culturas que com eles com-

petem, seja como actividades que os utilizam no seu processo produtivo, o nível a que

foram estabelecidos os preços de suporte para os cereais obrigou a que os preços dos res-

tantes produtos também fossem fixados em níveis significativamente elevados, face ao

mercado mundial (Hubbard & Ritson, 1997).

É relativamente consensual, nos meios académicos, que deste “erro” principal, decorreu

um conjunto de consequências indesejáveis da PAC sobre alguns dos aspectos fundamen-

tais da sociedade, nomeadamente: a eficiência na utilização dos recursos, a equidade na

distribuição de rendimentos e a manutenção de boas relações internacionais (Hubbard &

Ritson, 1997).

A PAC, com os seus preços altos, assim se afirmava, encorajava a produção ineficiente,

impedia o ajustamento estrutural da agricultura, prejudicava os consumidores de meno-

res rendimentos – em virtude dos preços elevados dos produtos agrícolas –, beneficiava

muito os grandes produtores e muito pouco os pequenos – uma vez que o apoio era pro-
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porcional à quantidade produzida – e dificultava as relações comerciais com outros países

– pobres e ricos – externos à Comunidade (Hubbard & Ritson, 1997).

A redução dos preços de suporte aparecia, assim, como a via para a resolução de todos

aqueles problemas, apenas ficando por estabelecer o modo como poderia ser conseguida,

em virtude dos impactos sobre os rendimentos dos agricultores que decorreriam de uma

tal redução dos preços (Hubbard & Ritson, 1997).

O estabelecimento de medidas de apoio directo ao rendimento dos produtores com me-

nores rendimentos aparecia, na maioria das propostas de reforma da PAC que foram vindo

a lume, como a forma de, por um lado, compensar a redução dos preços agrícolas e, por

outro, contrariar as referidas consequências indesejáveis da PAC, ao melhorar a equidade

– na produção e no consumo –, a eficiência e as relações comerciais com o exterior (Hub-

bard & Ritson, 1997).

A este enquadramento de crítica à PAC, juntava-se a necessidade de alcançar um acordo

das negociações do GATT, cujo foco estava, em Outubro de 1990, numa proposta, da au-

toria da Comissão, em que a Comunidade avançava a redução de 30% no suporte à agri-

cultura. Esta proposta suscitou, por parte de alguns Estados-membros, a exigência de

garantias de compensação do sector agrícola, pelas reduções de rendimento que viria a

sofrer, o que levou a Comissão, a comprometer-se formalmente, na reunião em que fi-

cou consolidada a posição negocial da Comunidade face ao GATT, a apresentar propostas

para medidas de suporte destinadas a suavizar os efeitos daquelas perdas. Embora a Co-

missão nunca tenha assumido qualquer ligação formal às negociações do GATT, o pacote

de reformas proposto pelo comissário Mac Sharry, em Fevereiro de 1991, vem, de facto,

cumprir o referido compromisso da Comissão (Swinbank, 1997).

Como se pode ler nos documentos que corporizam este pacote de propostas (Comissão

das Comunidades Europeias, 1991b,a), a Comissão Europeia fundamentava a necessidade

de a PAC ser sujeita a uma mudança “fundamental”, essencialmente, num conjunto de

conclusões:

• as garantias de preços existentes, pela sua ligação à produção, conduziram a um

aumento crescente dessa produção;

• este produção crescente apenas pôde ser absorvida pela intervenção, já a operar em

níveis excessivos, ou pela exportação para um mercado mundial já de si excedentá-

rio;
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• o estímulo à intensificação e ao aumento da produção, inerente aos mecanismos

vigentes, representava um risco crescente para o ambiente;

• a despesa orçamental crescia rapidamente, canalizada maioritariamente para uma

pequena minoria de explorações e sem constituir solução para a generalidade dos

problemas relacionados com o rendimento dos agricultores.

Este pacote evidenciava ainda um conjunto de factos socioeconómicos “notáveis”, nome-

adamente:

• metade dos agricultores da Comunidade tinha idade superior a 55 anos;

• a existência de grandes assimetrias entre os rendimentos dos Estados-membros,

com os mais favorecidos a apresentarem um rendimento per capita triplo do dos

menos favorecidos;

• a coexistência, para um terço dos agricultores, de outra actividade profissional fora

da exploração agrícola;

• a existência de diferenças significativas na dimensão média das explorações dos

Estados-membros (entre 4 e 65 ha).

A informação contida nos documentos da Comissão, destinava-se ainda a chocar a opi-

nião pública, até então alheia a estas questões, expondo as iniquidades geradas pela PAC

e despertando-a para a necessidade da reforma (Cunha, 2004).

9.1 As propostas da Comissão

Do ponto de vista dos mercados, a proposta da Comissão (Comissão das Comunidades

Europeias, 1991a) continha um conjunto de orientações para o futuro da PAC, do qual

descrevemos as mais pertinentes para o âmbito deste trabalho:

• a reforma do sector dos cereais, através da redução faseada dos preços institucio-

nais em cerca de 35%, para um nível que garantisse, de forma mais satisfatória do

que à época, a sua competitividade; a perda de rendimento resultante seria compen-

sada, por um pagamento proporcional à área semeada; o pagamento proposto era

de 55 ECU/t e a sua conversão no valor da ajuda a pagar por hectare seria efectuada

através de um plano de regionalização, que estabeleceria um rendimento regional

médio em t/ha;
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• o aumento do valor da ajuda aos produtores de trigo rijo, para 300 ECU/ha;

• a reforma, paralela e nos mesmos moldes, dos sectores das oleaginosas e proteagi-

nosas, como forma de assegurar a coerência das OCM das culturas aráveis;

• acima de uma determinada dimensão da produção (92 t), os agricultores teriam,

como condição de elegibilidade para o pagamento por superfície, que retirar da pro-

dução uma parte – cujo valor inicial seria de 15% – das suas terras, na qual não pode-

riam produzir culturas nem desenvolver actividades de produção animal apoiadas

pela PAC; a área retirada – o set-aside – seria compensada, de forma limitada, nos

mesmos moldes que a área semeada de cereais;

• a reforma do sector da carne de bovino era marcada por uma descida de 15% no

preço de intervenção; esta descida era compensada por um aumento faseado dos

valores do prémio especial (para 180 ECU/animal) e do prémio para as vacas alei-

tantes (para 75 ECU/vaca, com a possibilidade de pagamento de um complemento

nacional de até 25 ECU/vaca), limitados aos primeiros 90 animais e sujeitos a crité-

rios de densidade pecuária;

• ao nível da carne de ovino esta reforma seria corporizada pelo estabelecimento de

um limite individual ao número de ovelhas elegíveis para o prémio, para cada pro-

dutor, constituindo assim o seu “rebanho de referência”, e pela fixação de um tecto,

acima do qual os prémios não seriam pagos (750 animais nas zonas desfavorecidas

e 350 animais, nas restantes); a ajuda “Mundo Rural” seria mantida.

Além das orientações referidas, eram ainda propostas as reformas dos sectores do leite,

do tabaco e do açúcar, que, por não se encontrarem no âmbito deste trabalho, não serão

abordadas.

Com o argumento de que a resolução dos problemas de longo prazo das comunidades

rurais, necessitaria de uma política, activa e integrada, de desenvolvimento rural, a qual,

não descurando o papel de um sector agrícola próspero no desenvolvimento rural, in-

tegrasse outros objectivos mais latos, nomeadamente o da diversificação das economias

rurais, através da sua reorientação para novas actividades económicas, dentro e fora das

explorações agrícolas, o documento introduzia também o que designava de “medidas de

acompanhamento”, que consistiam em três medidas-chave, complementares às altera-

ções propostas para as OCM:

• Programa de Acção Agro-Ambiental: baseado na necessidade de reconhecimento e

remuneração do papel dos agricultores na preservação do ambiente e da paisagem
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rural, este programa consistia em sistemas de ajudas destinados a promover a adop-

ção de métodos produtivos com baixo risco para o ambiente, reduzindo, por exem-

plo, a aplicação de pesticidas, herbicidas e fertilizantes, bem como o abandono de

práticas prejudiciais para a conservação da natureza e da paisagem, tais como obras

de irrigação, drenagem, mobilizações intensas do solo, etc.; refira-se que a proposta

incluía ainda um sistema de ajudas para a manutenção, em boas condições, de su-

perfícies agrícolas abandonadas, dirigido também a não-agricultores;

• Florestação de Terras Agrícolas: esta medida baseava-se no défice de aprovisiona-

mento de madeira com que a Comunidade se debatia, no papel das florestas na

conservação do ambiente e na insuficiência dos apoios à florestação então existen-

tes; incluía apoios à instalação de povoamentos florestais, apoios à sua manutenção

durante os primeiros 5 anos e um prémio anual, destinado a compensar a perda de

rendimento decorrente da florestação e pagável durante um período de até 20 anos;

• Melhoria Estrutural através da Reforma Antecipada, destinada a contribuir para a

inversão do acentuado envelhecimento da população agrícola e que, por se encon-

trar fora do âmbito deste trabalho, não será aprofundada.

Este pacote de medidas de acompanhamento seria financiado em 50% pela Comunidade,

excepto para as regiões abrangidas pelo Objectivo 1 dos Fundos Estruturais, que abrangia,

à data, a totalidade do território português, em que essa percentagem seria de 75%.

Refira-se, por último, que a proposta em questão incluía um mecanismo de modulação

das ajudas directas em função da dimensão da exploração. Este mecanismo, gerador de

tensões negociais significativas, nomeadamente por parte das organizações representa-

tivas dos grandes agricultores, viria a ser retirado do texto final da proposta (Swinbank,

1997).

9.2 Os resultados da reforma

O “pacote Mac Sharry” foi aprovado pelo Ministros da Agricultura em Maio de 1992 e, no

que respeita aos sectores abordados neste trabalho, manteve a generalidade das propostas

contidas no pacote inicial.
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9.2.1 Os sectores reformados

Culturas arvenses

No sector dos cereais, oleaginosas e proteaginosas, a reforma foi implementada pelo Re-

gulamento (CEE) n.º 1765/92 do Conselho e assentou na compensação dos produtores pe-

las perdas de rendimento decorrentes da redução dos preços institucionais1, associadas à

aproximação dos preços comunitários aos preços do mercado mundial. Esta compensa-

ção é materializada através de pagamentos compensatórios aos produtores de cereais, de

adesão voluntária e aplicáveis a partir da campanha de 1993/1994.

O valor destes pagamentos compensatórios era fixado por hectare e diferenciado a ní-

vel regional, através de um plano de regionalização, cuja elaboração ficou a cargo dos

Estados-membros e que estabeleceria as diferentes regiões de produção, assim como o

rendimento médio de cada uma dessas regiões, em função dos rendimentos observados

durante os 5 anos compreendidos entre as campanhas de 1986/1987 e 1990/19912.

As produtividades atribuídas, pelo plano de regionalização, à região em estudo, são as

constantes na tabela F.1, apresentada em anexo. Embora existam duas produtividades

aplicáveis, consideraremos apenas a mais elevada, em coerência com as condições edafo-

climáticas inerentes à obtenção das produtividades consideradas para os cereais.

O pagamento compensatório previsto para os cereais, resultava da multiplicação de um

montante de base por tonelada pelo rendimento médio de cereais, determinado pelo

plano de regionalização, para a região em causa. O montante base por tonelada foi fi-

xado, a partir da campanha 1995/1996, em 45.00 ECU/t, valor que foi corrigido para 54.34

ECU/t, em virtude da supressão do factor de correcção aplicável às taxas de conversão

agrícolas3.

Para os produtores de trigo rijo, nas zonas de produção tradicional, era instituído um com-

1Fixada pelo Regulamento (CEE) n.º 1766/92 do Conselho.
2Portugal granjeou um tratamento de excepção no que concerne ao estabelecimento da sua produtivi-

dade histórica, uma vez que, face às estatísticas de produção oficiais, a produtividade histórica não ultra-
passaria os 1,600 kg/ha (Cunha (2004), p. 43). Assim, o Regulamento (CEE) n.º 1765/92 do Conselho consa-
gra a possibilidade dos rendimentos históricos poderem ser determinados com base nos dados referentes
à aplicação do Rendimento (CEE) n.º 3653/90 do Conselho, referente à ajuda aos produtores portugueses
de cereais, o que resultou na fixação de uma produtividade histórica de 2.90 t/ha (Regulamento (CE) n.º
1237/95 da Comissão). Para uma descrição detalhada desta questão, consulte-se Cunha (2004) (pp. 43–45).

3Regulamento (CE) n.º 1664/95 da Comissão.
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plemento ao pagamento compensatório, sujeito a uma QMG e fixado em 297 ECU/ha,

valor que foi ajustado para 358.60 ECU/t, pela razão referida para o pagamento compen-

satório.

Posteriormente, em 1997, o valor deste complemento foi reduzido para 344.50 ECU/ha4,

na sequência de um aumento muito significativo da QMG. Refira-se que a QMG de trigo

rijo referente a Portugal foi sendo sucessivamente aumentada:

• fixada em 30,000 ha, pelo Regulamento (CEE) nº 364/93 do Conselho;

• aumentada para 35,000 ha, pelo Regulamento (CE) nº 3116/94 do Conselho;

• aumentada para 59,000 ha, pelo Regulamento (CE) nº 2309/97 do Conselho.

O pagamento compensatório poderia ser concedido através de um de dois regimes:

• um “regime geral”, aberto a todos os produtores;

• um “regime simplificado” aberto aos pequenos produtores, entendidos como aque-

les cuja produção, calculada com base na área semeada e na produtividade atri-

buída pelo plano de regionalização, não ultrapassasse as 92 t.

Os produtores integrados no regime geral, ficariam obrigados a retirar da produção uma

parte das terras da sua exploração e receberiam uma compensação pelo cumprimento

desta obrigação. A proporção de terra a retirar da produção foi fixada em 15.00% da su-

perfície ocupada com culturas arvenses. Esta proporção foi posteriormente fixada em

17.50%5, com uma derrogação, para a campanha de 1998/1999, em que assumiu o valor

de 5%6.

Refira-se, também, a existência de um conjunto de variantes à forma e extensão em que

era efectuada a retirada de terras da produção (rotativa, não rotativa, voluntária, etc.) que,

por não se enquadrarem no âmbito deste trabalho, não serão descritas.

O cumprimento desta obrigação era compensado por um pagamento equivalente ao pa-

gamento compensatório que seria pago, caso essas superfícies fossem cultivadas com ce-

reais, ou seja 45.00 ECU/t. Este valor foi posteriormente aumentado para 57.00 ECU/t7.

Finalmente, em virtude da supressão do factor de correcção aplicável às taxas de conver-

4Regulamento (CE) nº 2309/97 do Conselho.
5Regulamento (CE) n.º 1575/96 do Conselho.
6Regulamento (CE) n.º 1469/97 do Conselho.
7Regulamento (CE) n.º 231/94 do Conselho.
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são agrícolas8, foi fixado em 68.83 ECU/t.

Para Portugal, esta compensação deveria ainda tomar em consideração a ajuda especial

aos produtores portugueses9, o que, na prática, significou a instituição de uma compen-

sação suplementar pela retirada de terras, para os produtores portugueses. Os montantes

anuais deste suplemento são os constantes na tabela D.1, apresentada em anexo.

As terras retiradas da produção estavam obrigadas a uma manutenção que assegurasse “a

conservação de boas condições agronómicas” e poderiam ser utilizadas na produção de

matérias-primas não alimentares10.

Carne de ovino

A reforma de 1992 foi, no sector dos ovinos, corporizada, essencialmente, pela fixação de

limites individuais por produtor, baseados no número de animais candidatos ao prémio

na campanha de 199111, tendo os restantes mecanismos da OCM sido mantidos, no es-

sencial, inalterados.

Carne de bovino

No sector da carne de bovino, a reforma de 1992 foi instituída através do Regulamento

(CEE) n.º 2066/92 do Conselho e caracterizou-se pela introdução de limites máximos, re-

gionais ou individuais, relativos ao número de animais aos quais os prémios – o prémio

especial e o prémio por vaca em aleitamento – poderiam ser concedidos, e pelo condici-

onamento do pagamento desses prémios, à observação de um “factor de densidade” dos

animais na exploração, que traduzia o número de animais, expresso em CN, em relação à

superfície forrageira da exploração.

A introdução do factor de densidade foi faseada, tendo os limites máximos a respeitar sido

estabelecidos, de forma degressiva, até 1996:

• 3.5 CN/ha, para 1993;

8Regulamento (CE) n.º 1664/95 da Comissão.
9Cf. n.º 5 do art. 7º do Regulamento (CEE) n.º 1765/92 do Conselho.

10Cf. Regulamento (CE) n.º 762/94 da Comissão.
11Cf. Regulamento (CEE) n.º 2069/92 do Conselho.
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• 3.0 CN/ha, para 1994;

• 2.5 CN/ha, para 1995;

• 2.0 CN/ha, para 1996.

Para as explorações cujo factor densidade não ultrapassasse 1.4 CN/ha, seria concedido

um montante complementar, fixado inicialmente em 30 ECU, por cada prémio concedido.

Posteriormente, o Regulamento (CE) n.º 2222/96 do Conselho, além de alterar o montante

referido anteriormente, para 36 ECU por cada prémio, criou uma nova classe de densidade

– 1.0 CN/ha – abaixo da qual, o valor do montante complementar seria de 52 ECU por cada

prémio concedido.

O prémio especial continuou limitado a 90 animais por ano e por exploração e ficou, em

Portugal, sujeito a um limite máximo regional. O prémio passou a poder ser concedido

até duas vezes na vida de cada animal, a primeira quando tivesse atingido os 10 meses de

idade e, a segunda, após os 22 meses de idade. Os valores deste prémio foram fixados,

de forma crescente, até um valor de 90 ECU por animal, em 199512. A partir de 1997,

esta alteração seria parcialmente revertida, através do Regulamento (CE) n.º 2222/96 do

Conselho, voltando o prémio especial a ser concedido apenas uma vez na vida de cada

animal não castrado13 e sendo o seu valor fixado em 135 ECU/animal.

O prémio para a manutenção de vacas em aleitamento – “prémio à vaca em aleitamento”

– passou a estar sujeito a um limite máximo individual e viu o seu valor ser aumentado, de

forma faseada, até ao valor de 120 ECU/animal, a partir de 1995, a que acrescia um prémio

nacional complementar de 25 ECU por vaca. Portugal, por intermédio do Regulamento

(CEE) n.º 747/93 do Conselho14, teria, mais uma vez, um tratamento diferenciado face à

evolução do valor deste prémio, em virtude da inclusão antecipada no mercado único e

do consequente desmantelamento dos mecanismos de protecção dos mercados. Assim,

para Portugal e para o montante do prémio à vaca em aleitamento foi fixada, entre 1993 e

1998, a seguinte evolução:

• 1993, 1994 e 1995: 160 ECU/vaca;

• 1996, 1997 e 1998: 130 ECU/vaca.

O valor para os anos de 1996, 1997 e 1998 haveria de ser corrigido para 157 ECU/vaca,

12Cf. Regulamento (CEE) n.º 2066/92 do Conselho.
13O Regulamento (CE) n.º 2222/96 do Conselho estabelecia um regime diferenciado para animais castra-

dos, que, por não se enquadrar no modelo tecnológico assumido para esta actividade, não será abordado.
14Em derrogação ao Regulamento (CEE) n.º 2066/92 do Conselho.
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em virtude da supressão do factor de correcção aplicável às taxas de conversão agríco-

las15. Apenas após 1999, os produtores portugueses receberiam os 120 ECU/vaca, em

vigor para os restantes produtores comunitários desde 1995, tal como fixado pelo Regu-

lamento (CEE) n.º 2066/92 do Conselho, valor que, entretanto, foi corrigido de 120 ECU

para 144.90 ECU/vaca, em virtude da supressão do factor de correcção aplicável às taxas

de conversão agrícolas, tendo o valor do prémio nacional complementar passado de 25

ECU/vaca, para 30.19 ECU/vaca16.

9.2.2 As Medidas de Acompanhamento

Na sequência da proposta da Comissão, a reforma de 1992 instituiu, de facto, as três “me-

didas de acompanhamento”: as medidas agro-ambientais, as medidas florestais na agri-

cultura e a reforma antecipada.

Refira-se que, à data, o acervo comunitário dispunha já, ao nível da política estrutural, de

instrumentos de âmbito similar ao das referidas medidas de acompanhamento, nomea-

damente os contidos no Regulamento (CEE) n.º 797/85 do Conselho e, posteriormente,

no Regulamento (CEE) n.º 2328/91 do Conselho. No entanto, dada a sua concepção, es-

tas medidas não assumiram mais que um papel menor, de aplicação territorial restrita e

facultativa da política estrutural17.

Dado o âmbito deste trabalho, apenas analisaremos as medidas agro-ambientais e, dentro

destas, as medidas aplicáveis às culturas arvenses de sequeiro e às pastagens permanen-

tes.

As medidas agro-ambientais decorrem do Regulamento (CEE) n.º 2078/92 do Conselho,

cujo regime de ajudas se desenvolve segundo três grandes objectivos:

• acompanhar as mudanças previstas no contexto da OCM;

• contribuir para a realização dos objectivos das políticas comunitárias em matéria

agrícola e de ambiente;

• contribuir para proporcionar aos agricultores um rendimento adequado.

15Regulamento (CE) n.º 2417/95 da Comissão.
16Regulamento (CE) n.º 2417/95 da Comissão.
17Cf. Portaria n.º 85/98, de 19 de Fevereiro.
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Este regime de ajudas destinava-se, entre outros, a “favorecer uma extensificação favo-

rável ao ambiente das produções vegetais e da criação de bovinos e ovinos, incluindo a

reconversão de terras aráveis em prados extensivos”18.

As medidas agro-ambientais em Portugal

As medidas agro-ambientais, previstas no Regulamento (CEE) n.º 2078/92 do Conselho,

são aplicadas em Portugal por intermédio da Portaria n.º 698/94, de 26 de Julho, “que

estabelece o regime de ajudas à extensificação e ou manutenção de sistemas agrícolas

tradicionais extensivos” e institui um conjunto de medidas, no qual estão integradas as

duas medidas que analisaremos: Sistemas cerealíferos de sequeiro e Sistemas forrageiros

extensivos.

Nesta Portaria considerava-se “a agricultura portuguesa, na sua generalidade, extensiva”,

pelo que o conjunto das medidas instituídas era dirigido à criação de ”incentivos para a

manutenção desses sistemas de produção, contribuindo, assim, não só para proporcionar

a melhoria das condições de vida das populações rurais, como também preservar o am-

biente e a conservação da natureza”. Estas ajudas, que implicavam um compromisso de 5

anos, eram moduladas e limitadas a uma determinada superfície objecto de ajuda.

De entre as medidas instituídas, a medida Sistemas cerealíferos de sequeiro aplicava-se às

culturas, em sequeiro, de trigo, triticale, cevada, aveia e centeio, estava limitada a 50 ha por

exploração e incluía um conjunto de compromissos que se pode enquadrar no conceito

de “boas práticas culturais”:

• utilizar cereais de variedades adequadas à produção de grão;

• praticar uma rotação em que os cereais de sequeiro representem, anualmente, entre

15% e 50% da SAU;

• não utilizar encostas com declives superiores a 12%;

• praticar, no máximo, uma lavoura anual;

• mobilizar o solo de acordo com as curvas de nível;

• não queimar o restolho.

Os montantes unitários da ajuda eram:

18Art. 1º do Regulamento (CEE) n.º 2078/92 do Conselho.
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• até 10 ha: 60 ECU/ha;

• de 10 a 50 ha: 35 ECU/ha.

A medida Sistemas forrageiros extensivos, destinava-se às áreas ocupadas com pastagens

permanentes e encabeçamentos entre 0.15 e 1.40 CN/ha de superfície forrageira e estava

igualmente limitada a 50 ha por exploração. Os compromissos, eram igualmente enqua-

dráveis no conceito de “boas práticas culturais”:

• não fazer mobilizações com reviramento do solo;

• manter o encabeçamento dentro dos limites estabelecidos;

• fazer a limpeza manual das pastagens19; no caso de pastagens semeadas admitia-se

a limpeza mecânica, desde que sem recurso a maquinaria pesada e sem mobilização

do solo;

• manter o estrato arbóreo;

• manter a vegetação arbustiva ao longo das linhas de água.

Os montantes unitários da ajuda eram:

• até 5 ha: 80 ECU/ha;

• de 5 a 10 ha: 45 ECU/ha;

• 10 a 50 ha: 25 ECU/ha.

Em 1996, por força da supressão do factor de correcção aplicável às taxas de conversão

agrícolas, a Portaria n.º 393/96, de 21 de Agosto, altera os montantes unitários destas aju-

das:

• Sistemas cerealíferos de sequeiro:

– até 10 ha: 72.50 ECU/ha;

– de 10 a 50 ha: 42.30 ECU/ha.

• Sistemas forrageiros extensivos:

– até 5 ha: 96.60 ECU/ha;

– de 5 a 10 ha: 54.30 ECU/ha;

– 10 a 50 ha: 30.20 ECU/ha.

Em 1998, antecipando o espírito, introduzido pela “Agenda 2000”20, de conferir “uma im-

19Embora se possa considerar uma boa prática, este compromisso apresenta um custo associado ao seu
cumprimento, que não encontra paralelo na medida Sistemas cerealíferos de sequeiro.

20Comissão Europeia (1998a).
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portância acrescida aos instrumentos agro-ambientais destinados a apoiar o desenvolvi-

mento duradouro das zonas rurais e a responder ao aumento crescente das exigências da

sociedade em matéria de serviços ecológicos”, a Portaria n.º 85/98, de 19 de Fevereiro, pro-

cede a uma reformulação do regime instituído pela Portaria n.º 698/94, de 26 de Julho, no

intuito de “corrigir ou eliminar algumas das limitações às ajudas consideradas inadequa-

das ou injustificadas”.

Assim, no âmbito das medidas aqui analisadas, além da introdução, entre outros menos

significativos, de novos compromissos que limitavam a realização de cortes para feno,

esta alteração fica essencialmente marcada pela supressão das limitações no que respeita

às áreas máximas que poderiam beneficiar das ajudas, pela alteração das classes de mo-

dulação e pelo aumento dos valores unitários das ajudas:

• Sistemas cerealíferos de sequeiro:

– até 10 ha: 101.40 ECU/ha;

– de 10 a 50 ha: 81.10 ECU/ha;

– mais de 50 ha: 40.60 ECU/ha.

• Sistemas forrageiros extensivos:

– até 10 ha: 96.60 ECU/ha;

– de 10 a 50 ha: 77.30 ECU/ha;

– mais de 50 ha: 38.60 ECU/ha.

9.3 Suporte associado a cada uma das actividades em 1999

Relativamente a todas as ajudas consideradas, a taxa de conversão utilizada nesta campa-

nha é já a taxa de conversão irrevogável (200.482 escudos/euro), fixada pelo Regulamento

(CE) nº 2866/98 do Conselho, pelo que os montantes estabelecidos em ECU coincidem

com os montantes em euros. Como tal, todos os montantes passarão a ser considerados

em euros.

9.3.1 Cereais de sequeiro

Na análise desta actividade, torna-se necessário estabelecer um valor médio para a área da

rotação ocupada com cereais. Este valor foi determinado na secção 3.1.3 e corresponde
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a 89.14 ha. Esta “área média” servirá, por um lado, para determinar a área a retirar da

produção e, por outro, para determinar o valor unitário da ajuda Sistemas cerealíferos de

sequeiro.

Torna-se igualmente necessário conhecer a produtividade atribuída pelo plano de regio-

nalização, que será utilizada na conversão dos montantes por tonelada em montantes por

hectare. O plano de regionalização vigente na campanha em questão, estabelecido pelo

Despacho Normativo n.º 43-A/96, fixava duas classes de produtividade para a região em

questão (1.10 t/ha e 1.55 t/ha), das quais, como referido, apenas consideraremos a mais

elevada, ou seja 1.55 t/ha.

Os valores das ajudas à produção eram os seguintes:

• Pagamento Compensatório: 54.34 €/t, o que, considerando a produtividade atri-

buída (1.55 t/ha), originaria um montante por hectare de: 54.34 €/t × 1.55 t/ha =
84.23 €/ha;

• Ajuda aos Produtores Portugueses de Cereais (cf. tabela B.4):

– trigo: 53.00 €/t;

– cevada: 31.60 €/t.

• Complemento ao trigo duro: 344.50 €/ha.

Terra retirada da produção

De acordo com o Regulamento (CE) n.º 1469/97 do Conselho21, a taxa de retirada de terras

foi fixada, para a campanha 1998/1999, em 5% da área total declarada. Por área declarada,

entende-se o conjunto da área semeada e da área retirada da produção, o que faz com que

a área semeada corresponda, nesta campanha, a 95% da área declarada.

Assim, temos que a área declarada será:

89.14 ha

0.95
= 93.83 ha

A área a retirar da produção será então de: 93.83 ha−89.14 ha = 4.69 ha.

Torna-se agora necessário calcular a compensação que esta área retirada da produção ge-

raria, que será imputada a cada um dos hectares da rotação. Como vimos, o valor para

21Disposição transposta pelo Despacho Normativo n.º 43-A/96.
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esta compensação é de 68.83 €/t, acrescido da compensação suplementar constante na

tabela D.1, ou seja:

68.83 €/t+15.54 €/t = 84.37 €/t

Convertendo este montante por tonelada na compensação por hectare, através da produ-

tividade atribuída pelo plano de regionalização, teremos, para o valor a imputar unitaria-

mente, resultante da compensação pela retirada de terras:

84.37 €/t×1.55 t/ha×4.69 ha

89.14 ha
= 6.88 €/ha

Sistemas cerealíferos de sequeiro

Considerando as classes de modulação e os montantes unitários referidos, assim como a

área média assumida para a rotação, teremos um montante total de 5,847.08 ECU, obtido

do seguinte modo:

• para os primeiros 10 ha: 10 ha×101.40 €/ha = 1,014.00 €;

• para os 40 ha seguintes: 40 ha×81.10 €/ha = 3,244.00 €;

• para os remanescentes 39.14 ha: (89.14 ha−50 ha)×40.60 €/ha = 1,589.08 €.

O valor médio por hectare, será:

5,847.08 €

89.14 ha
= 65.59 €/ha

Orçamentos para 1999

Os orçamentos referentes às diferentes actividades que integram a rotação, em 1999, estão

sistematizados nas tabelas 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 e 9.9.
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Tabela 9.1 — Orçamento da actividade trigo mole em 1999 - despesas

Natureza das despesas kg/ha h/ha €/kg €/h €/ha

Preparação do terreno (a) 29.74

Escarificação – encargos variáveis 1.30 7.911 10.28
Escarificação – condutor 1.30 4.442 5.77
Gradagem – encargos variáveis 1.00 9.243 9.24
Gradagem – condutor 1.00 4.442 4.44

Sementeira e fertilização (b) 159.27

Semente desinfectada 180.00 0.429 77.21
Adubo (18-46-0) 300.00 0.220 65.97
Transporte da semente e adubo – enc. variáveis 0.25 9.083 2.27
Transporte da semente e adubo – condutor 0.25 4.442 1.11
Transporte da semente e adubo – indiferenciado 0.25 2.750 0.69
Distribuição da semente e adubo – enc. variáveis 0.75 8.834 6.63
Distribuição da semente e adubo – condutor 0.75 4.442 3.33
Distribuição da semente e adubo – indiferenciado 0.75 2.750 2.06

Adubação de cobertura (c) 37.60

Adubo (“Ureia”) 150.00 0.172 25.74
Transporte do adubo – encargos variáveis 0.25 9.083 2.27
Transporte do adubo – condutor 0.25 4.580 1.15
Transporte do adubo – indiferenciado 0.25 2.834 0.71
Distribuição do adubo – encargos variáveis 0.50 8.056 4.03
Distribuição do adubo – condutor 0.50 4.580 2.29
Distribuição do adubo – indiferenciado 0.50 2.834 1.42

Colheita (d) 100.11

Ceifa e debulha – encargos variáveis 1.50 29.738 44.61
Ceifa e debulha – condutor 1.50 4.580 6.87
Transporte do grão – encargos variáveis 1.50 10.180 15.27
Transporte do grão – condutor 1.50 4.580 6.87
Enfardação – encargos variáveis 1.50 13.078 19.62
Enfardação – condutor 1.50 4.580 6.87

Total (a + b + c + d) 326.71
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Tabela 9.2 — Orçamento da actividade trigo mole em 1999 - receitas

Natureza das receitas kg/ha €/kg €/ha

Vendas 335.34

Semente 1,680 0.125 209.50
Palha 3,360 0.033 110.88
Agostadouro 14.96

Ajudas 245.74

Pagamento compensatório 1,550 0.054 84.23
Ajuda aos produtores portugueses 1,680 0.053 89.04
Retirada de terras 6.88
Sistemas cerealíferos de sequeiro 65.59

Total 581.08
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Tabela 9.3 — Orçamento da actividade trigo rijo em 1999 - despesas

Natureza das despesas kg/ha h/ha €/kg €/h €/ha

Preparação do terreno (a) 29.74

Escarificação – encargos variáveis 1.30 7.911 10.28
Escarificação – condutor 1.30 4.442 5.77
Gradagem – encargos variáveis 1.00 9.243 9.24
Gradagem – condutor 1.00 4.442 4.44

Sementeira e fertilização (b) 159.27

Semente desinfectada 180.00 0.429 77.21
Adubo (18-46-0) 300.00 0.220 65.97
Transporte da semente e adubo – enc. variáveis 0.25 9.083 2.27
Transporte da semente e adubo – condutor 0.25 4.442 1.11
Transporte da semente e adubo – indiferenciado 0.25 2.750 0.69
Distribuição da semente e adubo – enc. variáveis 0.75 8.834 6.63
Distribuição da semente e adubo – condutor 0.75 4.442 3.33
Distribuição da semente e adubo – indiferenciado 0.75 2.750 2.06

Adubação de cobertura (c) 37.60

Adubo (“Ureia”) 150.00 0.172 25.74
Transporte do adubo – encargos variáveis 0.25 9.083 2.27
Transporte do adubo – condutor 0.25 4.580 1.15
Transporte do adubo – indiferenciado 0.25 2.834 0.71
Distribuição do adubo – encargos variáveis 0.50 8.056 4.03
Distribuição do adubo – condutor 0.50 4.580 2.29
Distribuição do adubo – indiferenciado 0.50 2.834 1.42

Colheita (d) 100.11

Ceifa e debulha – encargos variáveis 1.50 29.738 44.61
Ceifa e debulha – condutor 1.50 4.580 6.87
Transporte do grão – encargos variáveis 1.50 10.180 15.27
Transporte do grão – condutor 1.50 4.580 6.87
Enfardação – encargos variáveis 1.50 13.078 19.62
Enfardação – condutor 1.50 4.580 6.87

Total (a + b + c + d) 326.71
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Tabela 9.4 — Orçamento da actividade trigo rijo em 1999 - receitas

Natureza das receitas kg/ha €/kg €/ha

Vendas 252.31

Semente 1,236 0.135 166.46
Palha 2,472 0.031 75.87
Agostadouro 9.08

Ajudas 501,20

Pagamento compensatório 1,550 0.054 84.23
Complemento para o trigo duro 344.50
Retirada de terras 6.88
Sistemas cerealíferos de sequeiro 65.59

Total 753.51
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Tabela 9.5 — Orçamento da actividade cevada em 1999 - despesas

Natureza das despesas kg/ha h/ha €/kg €/h €/ha

Preparação do terreno (a) 29.74

Escarificação – encargos variáveis 1.30 7.911 10.28
Escarificação – condutor 1.30 4.442 5.77
Gradagem – encargos variáveis 1.00 9.243 9.24
Gradagem – condutor 1.00 4.442 4.44

Sementeira e fertilização (b) 132.18

Semente desinfectada 160.00 0.382 61.12
Adubo (18-46-0) 250.00 0.220 54.97
Transporte da semente e adubo – enc. variáveis 0.25 9.083 2.27
Transporte da semente e adubo – condutor 0.25 4.442 1.11
Transporte da semente e adubo – indiferenciado 0.25 2.750 0.69
Distribuição da semente e adubo – enc. variáveis 0.75 8.834 6.63
Distribuição da semente e adubo – condutor 0.75 4.442 3.33
Distribuição da semente e adubo – indiferenciado 0.75 2.750 2.06

Adubação de cobertura (c) 32.45

Adubo (“Ureia”) 120.00 0.172 20.59
Transporte do adubo – encargos variáveis 0.25 9.083 2.27
Transporte do adubo – condutor 0.25 4.580 1.15
Transporte do adubo – indiferenciado 0.25 2.834 0.71
Distribuição do adubo – encargos variáveis 0.50 8.056 4.03
Distribuição do adubo – condutor 0.50 4.580 2.29
Distribuição do adubo – indiferenciado 0.50 2.834 1.42

Colheita (d) 100.11

Ceifa e debulha – encargos variáveis 1.50 29.738 44.61
Ceifa e debulha – condutor 1.50 4.580 6.87
Transporte do grão – encargos variáveis 1.50 10.180 15.27
Transporte do grão – condutor 1.50 4.580 6.87
Enfardação – encargos variáveis 1.50 13.078 19.62
Enfardação – condutor 1.50 4.580 6.87

Total (a + b + c + d) 294.48
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Tabela 9.6 — Orçamento da actividade cevada em 1999 - receitas

Natureza das receitas kg/ha €/kg €/ha

Vendas 293.28

Semente 1,466 0.125 182.81
Palha 2,932 0.033 96.76
Agostadouro 13.72

Ajudas 203.03

Pagamento compensatório 1,550 0.054 84.23
Ajuda aos produtores portugueses 1,466 0.032 46.33
Retirada de terras 6.88
Sistemas cerealíferos de sequeiro 65.59

Total 496.31
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Tabela 9.7 — Orçamento da actividade aveia em 1999 - despesas

Natureza das despesas kg/ha h/ha €/kg €/h €/ha

Preparação do terreno (a) 29.74

Escarificação – encargos variáveis 1.30 7.911 10.28
Escarificação – condutor 1.30 4.442 5.77
Gradagem – encargos variáveis 1.00 9.243 9.24
Gradagem – condutor 1.00 4.442 4.44

Sementeira e fertilização (b) 111.04

Semente desinfectada 140.00 0.364 50.98
Adubo (18-46-0) 200.00 0.220 43.98
Transporte da semente e adubo – enc. variáveis 0.25 9.083 2.27
Transporte da semente e adubo – condutor 0.25 4.442 1.11
Transporte da semente e adubo – indiferenciado 0.25 2.750 0.69
Distribuição da semente e adubo – enc. variáveis 0.75 8.834 6.63
Distribuição da semente e adubo – condutor 0.75 4.442 3.33
Distribuição da semente e adubo – indiferenciado 0.75 2.750 2.06

Adubação de cobertura (c) 29.02

Adubo (“Ureia”) 100.00 0.172 17.16
Transporte do adubo – encargos variáveis 0.25 9.083 2.27
Transporte do adubo – condutor 0.25 4.580 1.15
Transporte do adubo – indiferenciado 0.25 2.834 0.71
Distribuição do adubo – encargos variáveis 0.50 8.056 4.03
Distribuição do adubo – condutor 0.50 4.580 2.29
Distribuição do adubo – indiferenciado 0.50 2.834 1.42

Colheita (d) 100.11

Ceifa e debulha – encargos variáveis 1.50 29.738 44.61
Ceifa e debulha – condutor 1.50 4.580 6.87
Transporte do grão – encargos variáveis 1.50 10.180 15.27
Transporte do grão – condutor 1.50 4.580 6.87
Enfardação – encargos variáveis 1.50 13.078 19.62
Enfardação – condutor 1.50 4.580 6.87

Total (a + b + c + d) 269.91

157



Tabela 9.8 — Orçamento da actividade aveia em 1999 - receitas

Natureza das receitas kg/ha €/kg €/ha

Vendas 249.41

Semente 1,093 0.150 163.56
Palha 2,186 0.033 74.12
Agostadouro 13.72

Ajudas 156.70

Pagamento compensatório 1,550 0.054 84.23
Retirada de terras 6.88
Sistemas cerealíferos de sequeiro 65.59

Total 406.11

Tabela 9.9 — Orçamento da actividade alqueive em 1999 - despesas

Natureza das despesas kg/ha h/ha €/kg €/h €/ha

Preparação do terreno 52.27

Lavoura – encargos variáveis 2.50 10.994 27.48
Lavoura – condutor 2.50 4.442 11.11
Gradagem – encargos variáveis 1.00 9.243 9.24
Gradagem – condutor 1.00 4.442 4.44

Total 52.27
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Análise da informação referente a 1999

Os agregados “despesas”, “vendas” e “ajudas”, dos orçamentos calculados para cada uma

das ocupações culturais da actividade cereais de sequeiro, assim como os indicadores aos

quais servem de base, são apresentados na tabela 9.10.

Tabela 9.10 — Cálculo dos indicadores das ocupações culturais em 1999 - cereais de sequeiro

Agregados Trigo mole Trigo rijo Cevada Aveia Pousio Alqueive

Despesas (€/ha) 326.71 326.71 294.48 269.91 52.27
Vendas (€/ha) 335.34 252.31 293.28 249.41 13.72

Margem bruta (€/ha) 8.63 -74.41 -1.20 -20.50 13.72 -52.27
Margem bruta/vendas 2.57% -29.49% -0.41% -8.22%

Ajudas (€/ha) 245.74 501.20 203.03 156.70
Receita total (€/ha) 581.08 753.51 496.31 406.11 13.72

Margem bruta total (€/ha) 254.37 426.79 201.83 136.20 13.72 -52.27

Ajudas/despesas 75.22% 153.41% 68.94% 58.06%
Ajudas/vendas 73.28% 198.65% 69.23% 62.83%
Ajudas/receita total 42.29% 66.52% 40.91% 38.59%
Ajudas/margem bruta total 96.61% 117.43% 100.59% 115.05%

Da análise dos dados constantes na tabela 9.10, destacamos os seguintes aspectos:

• exceptuando o trigo mole, todos os restantes cereais apresentam margens brutas

negativas, com destaque para o trigo rijo, que atinge os -74.41 €/ha;

• as ajudas para o trigo rijo representam cerca do dobro, em valor, das relativas ao

trigo mole;

• as ajudas referentes à aveia representam menos de 1/3 das referentes ao trigo rijo;

• as ajudas referentes ao trigo rijo superam largamente o valor dos encargos variáveis

e representam cerca do dobro do valor das vendas;

• as ajudas representam cerca de 40% da receita total para trigo mole, cevada e aveia,

em quanto que para o trigo rijo, este valor é de cerca de 2/3;

• mesmo no trigo mole, em que a margem bruta é positiva, o contributo das ajudas

para a margem bruta total é próximo de 100%.

A tabela 9.11 expressa o desempenho médio da actividade cereais de sequeiro, em 1999. As

tabelas C.5, C.6, C.7 e C.8, apresentadas em anexo, sistematizam o cálculo dos indicadores

para cada uma das variantes consideradas.
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Tabela 9.11 — Cálculo dos indicadores para a rotação em 1999 - cereais de sequeiro

Agregados Cereal 1 Cereal 2 Pousio Alqueive Rotação

Despesas (€/ha) 81.68 70.55 13.07 165.30
Vendas (€/ha) 73.46 67.84 3.43 144.72

Margem bruta (€/ha) -8.22 -2.71 3.43 -13.07 -20.57
Margem bruta/vendas -11.19% -4.00% -14.22%

Ajudas (€/ha) 93.37 44.97 138.33
Receita total (€/ha) 166.82 112.80 3.43 283.06

Margem bruta total (€/ha) 85.15 42.25 3.43 -13.07 117.76

Ajudas/despesas 114.31% 63.74% 83.69%
Ajudas/vendas 127.11% 66.29% 95.59%
Ajudas/receita total 55.97% 39.86% 48.87%
Ajudas/margem bruta total 109.66% 106.42% 117.47%

Como resultados mais relevantes, destacamos:

• uma margem bruta negativa;

• uma margem bruta total positiva;

• as ajudas à produção cobrem 83.69% dos encargos variáveis e representam mais de

95% do valor das vendas e cerca de metade da receita total.

No que respeita ao trabalho, de um valor de ajudas de 138.33 €/ha, associado à utilização

de 0.003 UTA/ha, decorre que esta actividade origina uma transferência de 46,110 € por

cada UTA utilizada:
138.33 €/ha

0.003 UTA/ha
= 46,110 €/UTA

9.3.2 Ovinos de carne

Em 1999, o sector dos ovinos de carne era regulado pelo Regulamento (CE) n.º 2467/98 do

Conselho, que não introduziu alterações de vulto, sendo os mecanismos da OCM pratica-

mente idênticos aos existentes em 1992, sob o Regulamento (CEE) n.º 3013/89 do Conse-

lho.

A única alteração decorreu da supressão do factor de correcção aplicável às taxas de con-

versão agrícolas, o que resultou na fixação da ajuda “Mundo Rural” em 6.641 €/ovelha22.

22Regulamento (CE) n.º 40/96 da Comissão.
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O valor determinado para o prémio pagável por ovelha, na campanha de 1999, foi de

21.679 €/ovelha23.

Sistemas forrageiros extensivos

Considerando a área de pastagem inerente à actividade – 275.00 ha – e as classes de mo-

dulação da ajuda referidas, teremos um montante global de 12,743 €:

• para os primeiros 10 ha: 10 ha×96.60 €/ha = 966.00 €;

• para os 40 ha seguintes: 40 ha×77.30 €/ha = 3,092.00 €;

• para os remanescentes 225 ha: (275 ha−50 ha)×38.60 €/ha = 8,685.00 €.

Orçamentos para 1999

Os orçamentos referentes às actividades intermédias pastagens permanentes e feno, para

o ano de 1999, são os apresentados em anexo nas tabelas E.3 e E.4.

O orçamento da actividade ovinos de carne em 1999, é apresentado na tabela 9.12, sendo

as receitas sistematizadas na tabela 9.13.

23Regulamento (CE) n.º 408/2000 da Comissão.
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Tabela 9.12 — Orçamento da actividade ovinos de carne em 1999 - despesas

Natureza das despesas Coef. técnicos €/unid. €

Mão-de-obra 8,226.56

Especializada 1,920.00 h 3.340 6,412.80
Indiferenciada 640.00 h 2.834 1,813.76

Alimentação 10,809.26

Alimento concentrado comp. de manutenção 46,478.00 kg 0.178 8,273.08
Alimento concentrado composto de iniciação 2,002.00 kg 0.239 477.84
Alimento concentrado composto de crescimento 11,347.00 0.181 2,058.33

Actividades intermédias 12,358.73

Pastagens permanentes 275.00 ha 26.059 7,166.24
Feno 18.50 ha 280.675 5,192.48

Serviços especializados 3,907.69

Tosquia 830.00 an. 1.376 1,142.08
Assistência veterinária 8.50% — 2,765.61

Total 35,302.24

Tabela 9.13 — Orçamento da actividade ovinos de carne em 1999 - receitas

Natureza das receitas Coeficientes técnicos €/unid. Montante (€)

Vendas 34,515.00

Borregos 658.00 an. 46.654 30,698.37
Lã 2,262.00 kg 0.620 1,402.44
Animais de refugo 121.00 an. 19.952 2,414.18

Ajudas 35,399.00

Prémio por ovelha 800.00 an. 21.679 17,343.20
Ajuda “Mundo Rural” 800.00 an. 6.641 5,312.80
Sistemas forrageiros extensivos 275.00 ha 12,743.00

Total 69,914.00
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Análise da informação referente a 1999

Os indicadores para a actividade ovinos de carne estão sistematizados na tabela 9.14.

Tabela 9.14 — Cálculo dos indicadores para 1999 - ovinos de carne

Agregados Montante total (€) Montante unitário (€/ha)

Despesas 35,302.24 113.15
Vendas 34,515.00 110.62

Margem bruta -787.25 -2.52
Margem bruta/vendas -2.28%

Ajudas 35,399.00 113.46
Receita total 69,914.00 224.08

Margem bruta total 34,611.75 110.94

Ajudas/despesas 100.27%
Ajudas/vendas 102.56%
Ajudas/receita total 50.63%
Ajudas/margem bruta total 102.27%

Dos indicadores da tabela 9.14, destacamos:

• a margem bruta negativa;

• o valor das ajudas (113.46 €/ha) assegura a cobertura integral dos encargos variáveis

e é superior ao valor das vendas, representando, assim, mais de metade da receita

total.

Relativamente ao volume de ajudas por unidade de trabalho, considerando o montante

de ajudas de 35,399.00 € e a utilização de 1.73 UTA, teremos:

35,399.00 €

1.73 UTA
= 20,461.85 €/UTA

9.3.3 Ovinos de leite

À semelhança do referido para 1992, as ajudas e o enquadramento regulamentar referidos

para a actividade ovinos de carne são integralmente aplicáveis a esta actividade, sendo

apenas necessário considerar os valores referentes aos produtores de borregos leves:

• 17.343 €/ovelha, para o prémio pagável por ovelha, fixado pelo Regulamento (CEE)

n.º 408/2000 da Comissão;
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• 5.977 €/ovelha para a ajuda “Mundo Rural”, estabelecido pelo Regulamento (CEE)

n.º 193/98 do Conselho24.

Quanto ao montante referente à medida Sistemas forrageiros extensivos, e considerando

a área de pastagem de 167 ha, teremos um montante global de 8,574.20 €:

• para os primeiros 10 ha: 10 ha×96.60 €/ha = 966.00 €;

• para os 40 ha seguintes: 40 ha×77.30 €/ha = 3,092.00 €;

• para os remanescentes 117 ha: (167 ha−50 ha)×38.60 €/ha = 4,516.20 €.

Orçamentos para 1999

Os orçamentos referentes às actividades intermédias para o ano de 1999, são os apresen-

tados em anexo nas tabelas E.3 e E.4.

O cálculo das despesas e das receitas da actividade ovinos de leite no ano de 1999 é apre-

sentado nas tabelas 9.15 e 9.16, respectivamente.

24Este valor tinha sido inicialmente fixado em 4.589 €/ovelha, pelo Regulamento (CE) n.º 40/96 da Comis-
são, tendo o Regulamento (CEE) n.º 193/98 aumentado o valor aplicável aos produtores de borregos leves,
de 70% para 90% do montante pago aos produtores de borregos pesados.
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Tabela 9.15 — Orçamento da actividade ovinos de leite em 1999 - despesas

Natureza das despesas Coef. técnicos €/unid. €

Mão-de-obra 9,133.44

Especializada 1,920.00 h 3.340 6,412.80
Indiferenciada 960.00 h 2.834 2,720.64

Alimentação 12,577.40

Alimento concentrado comp. de manutenção 4,874.00 kg 0.178 867.57
Alimento concentrado comp. de lactação 54,461.00 kg 0.182 9,911.90
Alimento concentrado composto de iniciação 1,420.00 kg 0.239 338.93
Alimento concentrado composto de crescimento 8,043.00 kg 0.181 1,458.99

Actividades intermédias 8,421.65

Pastagens permanentes 167.00 ha 26.059 4,351.86
Feno 14.50 ha 280.675 4,069.78

Serviços especializados 3,641.39

Tosquia 415.00 an. 1.376 571.04
Assistência veterinária 10.00% — 3,070.35

Total 33,773.88

Tabela 9.16 — Orçamento da actividade ovinos de leite em 1999 - receitas

Natureza das receitas Coeficientes técnicos €/unid. Montante (€)

Vendas 35,740.42

Leite 17,391.00 kg 0.998 17,349.19
Borregos 348.00 an. 46.654 16,235.61
Lã 838.00 kg 0.620 519.56
Animais de refugo 82.00 an. 19.952 1,636.06

Ajudas 17,902.20

Prémio por ovelha 400.00 an. 17.343 6,937.20
Ajuda “Mundo Rural” 400.00 an. 5.977 2,390.80
Sistemas forrageiros extensivos 167.00 ha 8,574.20

Total 53,642.62
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Análise da informação referente a 1999

Os indicadores referentes à actividade ovinos de leite em 1999, estão sistematizados na

tabela 9.17.

Tabela 9.17 — Cálculo dos indicadores para 1999 - ovinos de leite

Agregados Montante total (€) Montante unitário (€/ha)

Despesas 33,773.88 172.32
Vendas 35,740.42 182.35

Margem bruta 1,966.54 10.03
Margem bruta/vendas 5.50%

Ajudas 17,902.20 91.34
Receita total 53,642.62 273.69

Margem bruta total 19,868.74 101.37

Ajudas/despesas 53.01%
Ajudas/vendas 50.09%
Ajudas/receita total 33.37%
Ajudas/margem bruta total 90.10%

Da análise dos resultados da tabela 9.17, destacamos:

• uma margem bruta positiva;

• o valor das ajudas (91.34 €/ha) cobre cerca de metade dos encargos variáveis, repre-

sentando também cerca de metade do valor das vendas e 1/3 da receita total.

No que toca ao trabalho, considerando o montante de ajudas de 17,902.20 € e a utilização

de 1.78 UTA, teremos:
17,902.20 €

1.78 UTA
= 10,057.42 €/UTA

9.3.4 Bovinos de carne

Como referimos, os valores dos prémios aplicáveis em 1999, eram:

• prémio à vaca em aleitamento: 144.90 €/vaca;

• prémio especial: 135.00 €/animal;

• prémio nacional complementar: 30.19 €/vaca;

• montante complementar (extensificação): 52 €/prémio25.

25Considerando um encabeçamento de 0.38 CN/ha, como calculado na Secção 7.2.

166



Quanto ao montante referente à medida Sistemas forrageiros extensivos, e considerando

a área de pastagem de 262 ha, teremos um montante global de 12,241.20 €:

• para os primeiros 10 ha: 10 ha×96.60 €/ha = 966.00 €;

• para os 40 ha seguintes: 40 ha×77.30 €/ha = 3,092.00 €;

• para os remanescentes 212 ha: (262 ha−50 ha)×38.60 €/ha = 8,183.20 €.

Orçamentos para 1999

Os orçamentos referentes às actividades intermédias para 1999, são os apresentados em

anexo nas tabelas E.3 e E.4.

As despesas e receitas da actividade bovinos de carne, referentes a 1999 são apresentadas

nas tabelas 9.18 e 9.19, respectivamente.

Tabela 9.18 — Orçamento da actividade bovinos de carne em 1999 - despesas

Natureza das despesas Coef. técnicos €/unid. €

Mão-de-obra 7,773.12

Especializada 1,920.00 h 3.340 6,412.80
Indiferenciada 480.00 h 2.834 1,360.32

Alimentação 2,186.31

Alimento concentrado comp. de manutenção 11,384.00 kg 0.178 2,026.35
Alimento concentrado composto de crescimento 930.00 kg 0.172 159.96

Actividades intermédias 15,668.73

Pastagens permanentes 262.00 ha 26.059 6,827.48
Feno 31.50 ha 280.675 8,841.25

Serviços especializados 1,235.20

Assistência veterinária 2.50% — 640.70
Custo do macho reprodutor 29% 2,050.00 594.50

Total 26,863.37
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Tabela 9.19 — Orçamento da actividade bovinos de carne em 1999 - receitas

Natureza das receitas Coeficientes técnicos €/unid. Montante (€)

Vendas 32,086.50

Machos jovens 36.00 an. 542.683 19,536.57
Fêmeas jovens 20.00 an. 382.287 7,645.75
Animais de refugo 12.29 an. 399.038 4,904.18

Ajudas 41,682.20

Prémio à vaca em aleitamento 100.00 an. 144.900 14,490.00
Prémio especial 36.00 an. 135.000 4,860.00
Montante complementar 136.00 an. 52.000 7,072.00
Prémio nacional complementar 100.00 an. 30.190 3,019.00
Sistemas forrageiros extensivos 262.00 ha 12,241.20

Total 73,768.70

Análise da informação referente a 1999

Os indicadores para 1999, referentes à actividade bovinos de carne, estão sistematizados

na tabela 9.20.

Tabela 9.20 — Cálculo dos indicadores para 1999 - bovinos de carne

Agregados Montante total (€) Montante unitário (€/ha)

Despesas 26,863.37 82.66
Vendas 32,086.50 98.73

Margem bruta 5,223.14 16.07
Margem bruta/vendas 16.28%

Ajudas 41,682.20 128.25
Receita total 73,768.70 226.98

Margem bruta total 46,905.34 144.32

Ajudas/despesas 155.16%
Ajudas/vendas 129.91%
Ajudas/receita total 56.50%
Ajudas/margem bruta total 88.86%

Da análise dos resultados da tabela 9.20, destacamos:

• uma margem bruta positiva e ainda com um valor significativo (16.07 €/ha), corres-

pondente a 16.28% do valor das vendas;
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• o valor das ajudas (128.25 €/ha) ultrapassa em cerca de 55% o valor dos encargos

variáveis e em 29.91% o valor das vendas, representando 56.50% da receita total;

• um contributo das ajudas de cerca de 90%, para a margem bruta total.

Quanto ao trabalho, considerando o montante de ajudas de 41,682.20 € e a utilização de

1.77 UTA, teremos:
41,682.20 €

1.77 UTA
= 23,549.27 €/UTA
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Capítulo 10

A Reforma de 1999

10.1 Antecedentes da reforma

No final de 1995, a Comissão apresentou, no Conselho Europeu de Madrid, um docu-

mento1 referente a uma nova estratégia para a agricultura, sublinhando a necessidade

de adaptação da PAC, através de um processo que consolidasse a estratégia iniciada em

1992. Este processo deveria, simultaneamente, definir uma estratégia global, que fosse ao

encontro das comunidades rurais da Europa (Comissão Europeia, 1999).

Em 1996, a Comissão apresenta o “Primeiro Relatório sobre a Coesão Económica e Social”

(Comissão Europeia, 1997), que efectua um diagnóstico, na óptica da coesão, da reforma

de 1992. Neste diagnóstico, a Comissão reconhece, do ponto de vista da redistribuição dos

rendimentos, os efeitos positivos da reforma de 19922, adiantando que “após a reforma as

discrepâncias foram reduzidas, mas não tanto quanto poderiam ter sido se a proposta da

Comissão de colocar tectos nos apoios directos tivesse sido completamente aceite”.

Este relatório ilustra ainda a importância da PAC na agricultura europeia, referindo que

as transferências geradas por aquela política, representavam, à data, metade do valor da

produção agrícola na Europa.

1“Documento de Estratégia Agrícola”.
2Referindo, explicitamente, o célebre exemplo de que “80% das transferências se destinavam apenas às

produções agrárias mais lucrativas (20%)”.
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Relativamente a Portugal, o relatório refere o carácter de contribuinte líquido para a PAC3,

não invertido pela reforma de 1992, sendo as causas apontadas para este facto: a baixa

produtividade da agricultura, combinada com uma estrutura da produção que gerava um

volume baixo de pagamentos directos e um padrão de exportação para o qual o nível de

protecção de preços era também baixo.

Na sequência do diagnóstico, a Comissão confirma a sua intenção de prosseguir com a

abordagem iniciada com as reformas de 1992, introduzindo melhorias extensíveis a outros

sectores, numa abordagem integrada e multi-sectorial do desenvolvimento rural.

10.2 A Agenda 2000

Em Julho de 1997, a Comissão apresenta a já referida “Agenda 2000” (Comissão Europeia,

1998a), contendo, entre outras, propostas para a reforma da PAC. Neste documento, em

que são confirmadas as orientações propostas no documento de estratégia de 1995, é pro-

posto o aprofundamento e o alargamento da reforma de 1992, substituindo as medidas de

apoio dos preços por ajudas directas e acompanhando esse processo por uma política ru-

ral coerente.

As propostas de alteração das OCM mais relevantes, na perspectiva do presente trabalho,

contidas na Agenda 2000, eram:

• cereais:

– a descida do preço de intervenção dos cereais, compensada por uma ajuda

específica “superfície”, não ligada à cultura e fixada em 66 ECU/t, multiplicada

pelos rendimentos do plano de regionalização;

– a fixação da taxa de referência para a retirada obrigatória de terras em 0%;

– a possibilidade de condicionamento da concessão de ajudas directas às cultu-

ras arvenses, ao respeito das normas ambientais;

• carne de bovino:

– a redução gradual dos preços, compensada através de ajudas directas ao ren-

dimento, gradualmente aumentadas;

– a fixação do valor do prémio anual à vaca em aleitamento em 215 ECU/vaca;

3O que lhe conferia o estatuto, de entre os países ditos “da coesão” (Espanha, Grécia, Irlanda e Portugal),
de único contribuinte líquido da PAC.
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– a fixação do valor do prémio especial em 368 ECU/animal.

Para o sector da carne de ovino, não era apresentada qualquer proposta de alteração. Exis-

tia ainda um conjunto de propostas de alteração de várias outras OCM, nomeadamente

no que se refere aos produtos mediterrânicos, não relevantes para este trabalho.

Para a política agro-ambiental, a Comissão referia que seria conferida uma importância

acrescida aos instrumentos agro-ambientais, assim como seriam reforçadas “todas as me-

didas destinadas a manter e a reforçar a qualidade do ambiente”. Este reforço seria con-

seguido através de meios orçamentais acrescidos e de taxas de co-financiamento mais

elevadas.

Refira-se que, além dos factores “habituais” que conduziam à necessidade de reformar a

PAC (comércio internacional, ajustamento da oferta à procura, etc.), a Comissão debatia-

se com, pelo menos, um grande novo desafio: o alargamento da União Europeia aos países

do Centro e Norte da Europa.

10.3 Os resultados da reforma

O acordo político alcançado, em Março de 1999, ao nível do Conselho e nas conclusões

da Cimeira de Berlim, permitiram a adopção de 10 novos regulamentos, contendo as alte-

rações à PAC. A Comissão considerou que “embora em alguns aspectos as decisões finais

tenham ficado aquém das propostas iniciais, esta é sem dúvida a reforma mais vasta e

mais radical da PAC”. Mais refere que “a PAC reformada constitui um passo no sentido

de apoiar a economia rural, em vez da produção agrícola, e de compensar os produtores

não só pelo que produzem, mas também pela sua contribuição global para a sociedade”

(Comissão Europeia, 1999).

10.3.1 Os sectores reformados

Como referido acerca da Agenda 2000, as OCM reformadas, com relevância para este tra-

balho, foram as das culturas arvenses e da carne de bovino. No entanto, já em 2001, a OCM

da carne de ovino foi também alvo de um conjunto de alterações que também descreve-

remos.
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Culturas arvenses

O preço de intervenção dos cereais é alvo de uma redução de 15%, em duas fases4, sendo

os pagamentos directos – agora designados “pagamentos por superfície” – aumentados,

também em duas fases, primeiro para 58.67 €/t, na campanha 2000/2001 e, na campanha

2001/2002, para 63.00 €/t5.

O Regulamento (CE) n.° 1251/1999 do Conselho manteve o montante do complemento

ao trigo duro nos 344.50 €/ha, que vigoravam desde 19976, tendo a superfície máxima

garantida para o pagamento deste complemento aumentado, em Portugal, para 118,000

ha, ou seja o dobro da área então vigente (59,000 ha).

A taxa de retirada de terras foi fixada em 10%, desde a campanha de 2000/2001, até à cam-

panha de 2006/2007, aplicável igualmente a produtores cuja produção ultrapasse 92 t, de

acordo com as produtividades de referência regionais do plano de regionalização. O cum-

primento desta obrigação é compensado em moldes equivalentes aos dos pagamentos

compensatórios para os cereais.

Refira-se que a compensação suplementar pela retirada de terras, aplicável a Portugal, dei-

xaria de vigorar na campanha 2002/2003, coincidindo com o termo da vigência da ajuda

aos produtores portugueses de cereais, na qual, de resto, se baseava.

Carne de bovino

A reforma da OCM da carne de bovino foi operacionalizada pelo Regulamento (CE) n.°

1254/1999 do Conselho e baseou-se numa substituição do preço de intervenção por um

preço de base para a armazenagem privada e na descida de 20% do nível deste face ao

preço de intervenção. Esta descida, assim como a perda de rendimento que dela adviriam,

seriam compensadas por aumentos nos prémios existentes e pela criação de um “prémio

ao abate”.

Assim, o prémio por vaca em aleitamento aumentou, em três fases, para 200 €/vaca, anu-

ais:
4Regulamento (CE) n.° 1253/1999 do Conselho.
5Regulamento (CE) n.° 1251/1999 do Conselho.
6Regulamento (CE) nº 2309/97 do Conselho.
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• 2000: 163 €/vaca;

• 2001: 182 €/vaca;

• 2002 e seguintes: 200 €/vaca.

O valor do prémio nacional suplementar manteve-se nos 30.19 €/vaca7.

Por seu lado, o prémio especial continuaria limitado a 90 animais por exploração e seria

aumentado, também em três fases, do seguinte modo:

• 2000: 160 €/animal;

• 2001: 185 €/animal;

• 2002 e seguintes: 210 €/animal.

A aplicação do factor de densidade foi também alterada, tendo sido fixado um montante

único, de 100 €/prémio, a título do pagamento por extensificação, para explorações com

densidades pecuárias inferiores a 1.4 CN/ha.

No que respeita ao “prémio ao abate”, este era pago aos produtores que tivessem sido de-

tentores dos animais “durante um período de retenção mínimo de dois meses cujo termo

tenha tido lugar menos de um mês antes do abate”8. Assim, face ao sistema de produção

descrito neste trabalho, não consideraremos este prémio na determinação das receitas,

uma vez que os animais vendidos, dadas a idade e as características do maneio a que fo-

ram sujeitos, não estarão em condições de ser abatidos, sendo, normalmente sujeitos a

uma engorda, pelos operadores que os compram.

10.3.2 O novo regulamento do desenvolvimento rural

A nova política de desenvolvimento rural, instituída pelo Regulamento (CE) n° 1257/1999

do Conselho, aparece agora, assumidamente, como o “segundo pilar” da PAC, e agrega,

num único diploma legal, toda a regulamentação em vigor em matéria de desenvolvi-

mento rural. Esta política refere, entre os seus princípios (Comissão Europeia, 1999):

• a multifuncionalidade: que compensa os agricultores pelos inúmeros serviços que

prestam, ao satisfazerem as expectativas dos consumidores e da sociedade e preser-

varem o património rural, e destaca a criação de fontes alternativas de rendimento;

7Fixado pelo Despacho Normativo n.º 2/2000.
8Regulamento (CE) n.° 2342/1999 da Comissão.
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• a abordagem multissectorial: que procura desenvolver a economia rural, através da

criação de novas fontes de rendimento e emprego, do desenvolvimento de serviços

rurais e da preservação da paisagem natural e do património rural.

No que respeita às medidas agro-ambientais, esta nova política, manteve-se dentro do es-

pírito do Regulamento (CEE) n.º 2078/92 do Conselho, restringindo, contudo, o apoio aos

compromissos que vão “além da mera aplicação das boas práticas agrícolas correntes”9.

Além da restrição referida, outra característica inovadora face ao Regulamento (CEE) n.º

2078/92 do Conselho, é a perda do carácter de “medidas de acompanhamento” das mu-

danças nas OCM, e a assunção do carácter de pagamento de um serviço, bem patente

na forma de cálculo das ajudas, cuja base é agora a perda de rendimento e as despesas

adicionais decorrentes da adesão às próprias medidas.

A concepção das medidas agro-ambientais, assim como a de outros instrumentos de de-

senvolvimento rural, ficava a cargo dos Estados-membros, através da elaboração de um

“plano de desenvolvimento rural”10, cuja aplicação ficava condicionada à aprovação pela

Comissão.

O RURIS

O plano de desenvolvimento rural português, designado por “RURIS”, foi instituído pela

Portaria n.º 475/2001, de 10 de Maio. Na sua primeira versão, apenas a medida Sistemas

forrageiros extensivos tinha tido continuidade, face às medidas agro-ambientais anterio-

res, não existindo nenhuma medida que desse continuidade à medida Sistemas cerealífe-

ros de sequeiro11.

A medida Sistemas forrageiros extensivos mantinha um conjunto de compromissos basi-

camente equivalente ao anterior, apenas obrigando os agricultores ao registo de alguma

informação técnica relacionada com o maneio das pastagens.

A ajuda era limitada a 200 ha, sendo os seus valores modulados, da seguinte forma:

9Cf. n.º 2 do art.º 22 do Regulamento (CE) n° 1257/1999 do Conselho.
10Tal como estabelecido pelo Regulamento (CE) n.° 1750/1999 da Comissão.
11A Portaria n.º 475/2001, de 10 de Maio, continha uma medida que, embora aplicável aos cereais de se-

queiro, não será abordada neste trabalho. Trata-se da medida “Melhoramento do solo e luta contra a erosão”,
baseada na adopção de técnicas de sementeira directa ou de mobilização mínima, o que representaria uma
ruptura face ao modelo tecnológico assumido para a actividade cereais de sequeiro.
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• até 10 ha: 109 €/ha;

• de 10 a 20 ha: 87 €/ha;

• de 20 a 50 ha: 71 €/ha;

• de 50 a 100 ha: 54 €/ha;

• de 100 a 200 ha: 44 €/ha.

Em 2003, o RURIS, através da Portaria n.º 1212/2003, de 16 de Outubro, sofreu um con-

junto significativo de alterações, decorrente da aprovação, pela Comissão, de uma pro-

posta de alteração que tinha como objectivos “o reforço do apoio à conservação e me-

lhoria do ambiente e o apoio dos sistemas de agricultura tradicionais para os quais não

existem alternativas economicamente viáveis”.

Esta nova versão do RURIS, além de alterações à medida Sistemas forrageiros extensivos,

incluía já uma medida que dava continuidade à anterior medida Sistemas cerealíferos de

sequeiro: a medida Sistemas arvenses de sequeiro.

As alterações na medida Sistemas forrageiros extensivos, além de leves aligeiramentos no

teor dos compromissos, consistiam essencialmente no aumento da área máxima para 500

ha12, de acordo com as seguintes classes de modulação:

• até 10 ha: 109 €/ha;

• de 10 a 20 ha: 87 €/ha;

• de 20 a 50 ha: 71 €/ha;

• de 50 a 100 ha: 54 €/ha;

• de 100 a 500 ha: 44 €/ha.

A medida Sistemas arvenses de sequeiro apresentava um conjunto de compromissos re-

lativamente mais aligeirado do que o da medida Sistemas cerealíferos de sequeiro, tendo,

nomeadamente, abandonado a imposição de uma rotação, embora incluísse algumas li-

mitações de alcance restrito, nomeadamente a imposição de não ultrapassar os 120 kg/ha

de N na fertilização azotada13.

As ajudas eram atribuídas às culturas de cereais, com excepção para o trigo rijo, de legu-

12Nas áreas de pastagem incluídas na Rede Natura2000, a ajuda prolonga-se além dos 500 ha, com o nível
de apoio de 44 €/ha.

13Embora o modelo tecnológico assumido para o trigo, resulte numa aplicação de 123 kg/ha de N (300
kg/ha de 18-46-0 e 150 kg/ha de Ureia 46%), considera-se que a condição de elegibilidade poderá ser al-
cançada sem impactos significativos ao nível dos orçamentos das actividades, pelo que se assume a mesma
estrutura do orçamento.
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minosas secas para grão, girassol, colza e linho oleaginoso e eram moduladas, limitadas a

uma área máxima e diferenciadas de acordo com a cultura:

• trigo mole

– até 50 ha: 150 €/ha;

– de 50 a 100 ha: 115 €/ha;

– de 100 a 200 ha: 70 €/ha;

• restantes culturas referidas:

– até 50 ha: 100 €/ha;

– de 50 a 100 ha: 75 €/ha;

– de 100 a 200 ha: 50 €/ha.

A estes montantes poderia acrescer uma ajuda suplementar, caso fosse assumido o com-

promisso de utilizar apenas técnicas de mobilização vertical. Uma vez que este compro-

misso não se enquadra no modelo tecnológico que serve de base à actividade cereais de

sequeiro, tal complemento não será considerado.

Apenas a título de curiosidade, refira-se que, em 2005, a Portaria n.º 254/2005, de 14 de

Março, entre outras alterações, acrescenta o trigo rijo ao grupo de culturas elegível na me-

dida Sistemas arvenses de sequeiro, onde passa a constar uma cultura designada apenas

por “trigo”. Este acréscimo acontece após a inclusão integral do complemento ao trigo

duro no Regime de Pagamento Único14, instituído na sequência da revisão intercalar da

PAC, tal como disposto no Despacho Normativo n.º 32/2004, o que permitia aos produto-

res de trigo rijo aumentarem o seu nível de apoio. No entanto, esta cultura nunca veio a ser

apoiada no âmbito deste regime, uma vez que os pedidos de ajuda apresentados ao abrigo

das alterações introduzidas pela referida Portaria foram indeferidos, por insuficiência da

dotação financeira.

14Instituído pelo Regulamento (CE) n.° 1782/2003 do Conselho.
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10.4 Suporte associado a cada uma das actividades em 2004

10.4.1 Cereais de sequeiro

Na sequência da reforma da OCM já referida, o Despacho Normativo n.º 37/2001 alterou

o plano de regionalização, reduzindo o limite superior da produtividade aplicável à região

em estudo, de 1.55 t/ha, para 1.50 t/ha.

O Regulamento (CE) n.° 1253/1999 do Conselho, fixou, entre as campanhas de 2000/2001

e 2006/2007, a taxa de retirada de terras em 10% da área total declarada, que será:

89.14 ha

0.90
= 99.04 ha

A área a retirar da produção será então de: 99.04 ha−89.14 ha = 9.90 ha.

A compensação gerada por esta área retirada da produção é de 63.00 €/t, que, convertida

na compensação por hectare, através da produtividade atribuída pelo plano de regionali-

zação, e referida ao número de hectares semeados, origina um valor de:

63.00 €/t×1.50 t/ha×9.90 ha

89.14 ha
= 10.50 €/ha

Sistemas arvenses de sequeiro

Considerando a diferenciação cultural, as classes de modulação e os montantes unitários

referidos, assim como a área média assumida para a rotação e para cada uma das culturas,

teremos:

• trigo mole (44.57 ha15): 150 €/ha;

• cevada e aveia: (44.57 ha): 100 €/ha.

15Considerando que a área da rotação ocupada com culturas de cereais é de 89.14 ha, dos quais metade
será de trigo mole.
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Orçamentos para 2004

Os orçamentos das diferentes actividades que integram a rotação, estão sistematizados

nas tabelas 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 e 10.9.

Tabela 10.1 — Orçamento da actividade trigo mole em 2004 - despesas

Natureza das despesas kg/ha h/ha €/kg €/h €/ha

Preparação do terreno (a) 36.69

Escarificação – encargos variáveis 1.30 9.205 11.97
Escarificação – condutor 1.30 6.000 7.80
Gradagem – encargos variáveis 1.00 10.922 10.92
Gradagem – condutor 1.00 6.000 6.00

Sementeira e fertilização (b) 147.20

Semente desinfectada 180.00 0.305 54.90
Adubo (18-46-0) 300.00 0.240 72.00
Transporte da semente e adubo – enc. variáveis 0.25 10.716 2.68
Transporte da semente e adubo – condutor 0.25 6.000 1.50
Transporte da semente e adubo – indiferenciado 0.25 3.270 0.82
Distribuição da semente e adubo – enc. variáveis 0.75 11.129 8.35
Distribuição da semente e adubo – condutor 0.75 6.000 4.50
Distribuição da semente e adubo – indiferenciado 0.75 3.270 2.45

Adubação de cobertura (c) 47.34

Adubo (“Ureia”) 150.00 0.220 33.00
Transporte do adubo – encargos variáveis 0.25 10.561 2.64
Transporte do adubo – condutor 0.25 6.150 1.54
Transporte do adubo – indiferenciado 0.25 3.352 0.84
Distribuição do adubo – encargos variáveis 0.50 9.154 4.58
Distribuição do adubo – condutor 0.50 6.150 3.08
Distribuição do adubo – indiferenciado 0.50 3.352 1.68

Colheita (d) 119.37

Ceifa e debulha – encargos variáveis 1.50 33.384 50.08
Ceifa e debulha – condutor 1.50 6.150 9.23
Transporte do grão – encargos variáveis 1.50 13.027 19.54
Transporte do grão – condutor 1.50 6.150 9.23
Enfardação – encargos variáveis 1.50 14.719 22.08
Enfardação – condutor 1.50 6.150 9.23

Total (a + b + c + d) 350.60
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Tabela 10.2 — Orçamento da actividade trigo mole em 2004 - receitas

Natureza das receitas kg/ha €/kg €/ha

Vendas 362.44

Semente 1,680 0.128 215.54
Palha 3,360 0.040 134.40
Agostadouro 12.50

Ajudas 255.00

Pagamento compensatório 1,500 0.063 94.50
Retirada de terras 10.50
Sistemas arvenses de sequeiro 150.00

Total 617.44
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Tabela 10.3 — Orçamento da actividade trigo rijo em 2004 - despesas

Natureza das despesas kg/ha h/ha €/kg €/h €/ha

Preparação do terreno (a) 36.69

Escarificação – encargos variáveis 1.30 9.205 11.97
Escarificação – condutor 1.30 6.000 7.80
Gradagem – encargos variáveis 1.00 10.922 10.92
Gradagem – condutor 1.00 6.000 6.00

Sementeira e fertilização (b) 142.70

Semente desinfectada 180.00 0.280 50.40
Adubo (18-46-0) 300.00 0.240 72.00
Transporte da semente e adubo – enc. variáveis 0.25 10.716 2.68
Transporte da semente e adubo – condutor 0.25 6.000 1.50
Transporte da semente e adubo – indiferenciado 0.25 3.270 0.82
Distribuição da semente e adubo – enc. variáveis 0.75 11.129 8.35
Distribuição da semente e adubo – condutor 0.75 6.000 4.50
Distribuição da semente e adubo – indiferenciado 0.75 3.270 2.45

Adubação de cobertura (c) 47.34

Adubo (“Ureia”) 150.00 0.220 33.00
Transporte do adubo – encargos variáveis 0.25 10.561 2.64
Transporte do adubo – condutor 0.25 6.150 1.54
Transporte do adubo – indiferenciado 0.25 3.352 0.84
Distribuição do adubo – encargos variáveis 0.50 9.154 4.58
Distribuição do adubo – condutor 0.50 6.150 3.08
Distribuição do adubo – indiferenciado 0.50 3.352 1.68

Colheita (d) 119.37

Ceifa e debulha – encargos variáveis 1.50 33.384 50.08
Ceifa e debulha – condutor 1.50 6.150 9.23
Transporte do grão – encargos variáveis 1.50 13.027 19.54
Transporte do grão – condutor 1.50 6.150 9.23
Enfardação – encargos variáveis 1.50 14.719 22.08
Enfardação – condutor 1.50 6.150 9.23

Total (a + b + c + d) 346.10
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Tabela 10.4 — Orçamento da actividade trigo rijo em 2004 - receitas

Natureza das receitas kg/ha €/kg €/ha

Vendas 283.39

Semente 1,236 0.139 172.01
Palha 2,472 0.040 98.88
Agostadouro 12.50

Ajudas 449.50

Pagamento compensatório 1,500 0.063 94.50
Retirada de terras 10.50
Complemento para o trigo duro 344.50

Total 732.89
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Tabela 10.5 — Orçamento da actividade cevada em 2004 - despesas

Natureza das despesas kg/ha h/ha €/kg €/h €/ha

Preparação do terreno (a) 36.69

Escarificação – encargos variáveis 1.30 9.205 11.97
Escarificação – condutor 1.30 6.000 7.80
Gradagem – encargos variáveis 1.00 10.922 10.92
Gradagem – condutor 1.00 6.000 6.00

Sementeira e fertilização (b) 121.10

Semente desinfectada 160.00 0.255 40.80
Adubo (18-46-0) 250.00 0.240 60.00
Transporte da semente e adubo – enc. variáveis 0.25 10.716 2.68
Transporte da semente e adubo – condutor 0.25 6.000 1.50
Transporte da semente e adubo – indiferenciado 0.25 3.270 0.82
Distribuição da semente e adubo – enc. variáveis 0.75 11.129 8.35
Distribuição da semente e adubo – condutor 0.75 6.000 4.50
Distribuição da semente e adubo – indiferenciado 0.75 3.270 2.45

Adubação de cobertura (c) 40.74

Adubo (“Ureia”) 120.00 0.220 26.40
Transporte do adubo – encargos variáveis 0.25 10.561 2.64
Transporte do adubo – condutor 0.25 6.150 1.54
Transporte do adubo – indiferenciado 0.25 3.352 0.84
Distribuição do adubo – encargos variáveis 0.50 9.154 4.58
Distribuição do adubo – condutor 0.50 6.150 3.08
Distribuição do adubo – indiferenciado 0.50 3.352 1.68

Colheita (d) 119.37

Ceifa e debulha – encargos variáveis 1.50 33.384 50.08
Ceifa e debulha – condutor 1.50 6.150 9.23
Transporte do grão – encargos variáveis 1.50 13.027 19.54
Transporte do grão – condutor 1.50 6.150 9.23
Enfardação – encargos variáveis 1.50 14.719 22.08
Enfardação – condutor 1.50 6.150 9.23

Total (a + b + c + d) 317.90
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Tabela 10.6 — Orçamento da actividade cevada em 2004 - receitas

Natureza das receitas kg/ha €/kg €/ha

Vendas 320.72

Semente 1,466 0.130 190.94
Palha 2,932 0.040 117.28
Agostadouro 12.50

Ajudas 205.00

Pagamento compensatório 1,500 0.063 94.50
Retirada de terras 10.50
Sistemas arvenses de sequeiro 100.00

Total 525.72
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Tabela 10.7 — Orçamento da actividade aveia em 2004 - despesas

Natureza das despesas kg/ha h/ha €/kg €/h €/ha

Preparação do terreno (a) 36.69

Escarificação – encargos variáveis 1.30 9.205 11.97
Escarificação – condutor 1.30 6.000 7.80
Gradagem – encargos variáveis 1.00 10.922 10.92
Gradagem – condutor 1.00 6.000 6.00

Sementeira e fertilização (b) 101.20

Semente desinfectada 140.00 0.235 32.90
Adubo (18-46-0) 200.00 0.240 48.00
Transporte da semente e adubo – enc. variáveis 0.25 10.716 2.68
Transporte da semente e adubo – condutor 0.25 6.000 1.50
Transporte da semente e adubo – indiferenciado 0.25 3.270 0.82
Distribuição da semente e adubo – enc. variáveis 0.75 11.129 8.35
Distribuição da semente e adubo – condutor 0.75 6.000 4.50
Distribuição da semente e adubo – indiferenciado 0.75 3.270 2.45

Adubação de cobertura (c) 36.34

Adubo (“Ureia”) 100.00 0.220 22.00
Transporte do adubo – encargos variáveis 0.25 10.561 2.64
Transporte do adubo – condutor 0.25 6.150 1.54
Transporte do adubo – indiferenciado 0.25 3.352 0.84
Distribuição do adubo – encargos variáveis 0.50 9.154 4.58
Distribuição do adubo – condutor 0.50 6.150 3.08
Distribuição do adubo – indiferenciado 0.50 3.352 1.68

Colheita (d) 119.37

Ceifa e debulha – encargos variáveis 1.50 33.384 50.08
Ceifa e debulha – condutor 1.50 6.150 9.23
Transporte do grão – encargos variáveis 1.50 13.027 19.54
Transporte do grão – condutor 1.50 6.150 9.23
Enfardação – encargos variáveis 1.50 14.719 22.08
Enfardação – condutor 1.50 6.150 9.23

Total (a + b + c + d) 293.60
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Tabela 10.8 — Orçamento da actividade aveia em 2004 - receitas

Natureza das receitas kg/ha €/kg €/ha

Vendas 284.18

Semente 1,093 0.169 184.24
Palha 2,186 0.040 87.44
Agostadouro 12.50

Ajudas 205.00

Pagamento compensatório 1,500 0.063 94.50
Retirada de terras 10.50
Sistemas arvenses de sequeiro 100.00

Total 489.18

Tabela 10.9 — Orçamento da actividade alqueive em 2004 - despesas

Natureza das despesas kg/ha h/ha €/kg €/h €/ha

Preparação do terreno 63.03

Lavoura – encargos variáveis 2.50 12.440 31.11
Lavoura – condutor 2.50 6.000 15.00
Gradagem – encargos variáveis 1.00 10.922 10.92
Gradagem – condutor 1.00 6.000 6.00

Total 63.03
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Análise da informação referente a 2004

Os agregados “despesas”, “vendas” e “ajudas”, dos orçamentos calculados para cada uma

das ocupações culturais da actividade cereais de sequeiro, assim como os respectivos indi-

cadores, são apresentados na tabela 10.10.

Tabela 10.10 — Cálculo dos indicadores das ocupações culturais em 2004 - cereais de sequeiro

Agregados Trigo mole Trigo rijo Cevada Aveia Pousio Alqueive

Despesas (€/ha) 350.60 346.10 317.90 293.60 63.03
Vendas (€/ha) 362.44 283.39 320.72 284.18 12.50

Margem bruta (€/ha) 11.84 -62.71 2.82 -9.42 12.50 -63.03
Margem bruta/vendas 3.27% -22.13% 0.88% -3.31%

Ajudas (€/ha) 255.00 449.50 205.00 205.00
Receita total (€/ha) 617.44 732.89 525.72 489.18 12.50

Margem bruta total (€/ha) 266.84 386.79 207.82 195.58 12.50 -63.03

Ajudas/despesas 72.73% 129.88% 64.49% 69.82%
Ajudas/vendas 70.36% 158.62% 63.92% 72.14%
Ajudas/receita total 41.30% 61.33% 38.99% 41.91%
Ajudas/margem bruta total 95.56% 116.21% 98.64% 104.81%

Da análise dos dados constantes na tabela 10.10, destacamos os seguintes aspectos:

• apenas o trigo mole e a cevada apresentam margens brutas positivas, apesar de bas-

tante reduzidas;

• o acentuado valor negativo da margem bruta do trigo rijo (-62.71 €/ha);

• o elevado valor unitário das ajudas ao trigo rijo, muito superior ao observado para

os restantes cereais e superando o valor das vendas em mais de 58%;

• o maior valor absoluto da margem bruta total, registado no trigo rijo;

• o valor das ajudas cobre, no mínimo, 64% dos encargos variáveis, sendo que, para o

trigo rijo, supera o valor destes em cerca de 30%.

A tabela 10.11 apresenta as médias, para 2004, das quatro variantes consideradas, na ac-

tividade cereais de sequeiro. As tabelas C.9, C.10, C.11 e C.12, apresentadas em anexo,

sistematizam o cálculo dos indicadores para cada uma daquelas variantes.
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Tabela 10.11 — Cálculo dos indicadores para a rotação em 2004 - cereais de sequeiro

Agregados Cereal 1 Cereal 2 Pousio Alqueive Rotação

Despesas (€/ha) 87.09 76.44 15.76 179.28
Vendas (€/ha) 80.73 75.61 3.13 159.47

Margem bruta (€/ha) -6.36 -0.82 3.13 -15.76 -19.82
Margem bruta/vendas -7.88% -1.09% -12.43%

Ajudas (€/ha) 88.06 51.25 139.31
Receita total (€/ha) 168.79 126.86 3.13 298.78

Margem bruta total (€/ha) 81.70 50.43 3.13 -15.76 119.50

Ajudas/despesas 101.12% 67.05% 77.71%
Ajudas/vendas 109.08% 67.78% 87.36%
Ajudas/receita total 52.17% 40.40% 46.63%
Ajudas/margem bruta total 107.78% 101.64% 116.58%

Dos resultados da tabela 10.11, destacamos:

• a margem bruta negativa e com um valor significativo, representando -12.43% do

valor das vendas;

• as ajudas à produção, no valor de 139.31 €/ha, cobrem mais de 3/4 dos encargos

variáveis e representam mais de 46% da receita total.

Do ponto de vista da utilização de mão-de-obra, teremos:

139.31 €/ha

0.003 UTA/ha
= 46,436.67 €/UTA

10.4.2 Ovinos de carne

Em 2001, a OCM da carne de ovino passou a ser regulada pelo Regulamento (CE) n.°

2529/2001 do Conselho que introduziu uma alteração ao método de cálculo do valor do

prémio por ovelha e cabra, até então calculado anualmente, em função da conjuntura de

mercado do ano em questão, tendo fixado o seu valor em 21.00 €/ovelha, para os produ-

tores de borregos pesados.

O prémio complementar, sucessor da ajuda “Mundo Rural”, é fixado em 7 €/animal, quer

para os produtores de borregos pesados, quer para os produtores de borregos leves.
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Sistemas forrageiros extensivos

O montante oriundo da aplicação desta medida é, considerando os 275 ha da área de pas-

tagem desta actividade, 14,490.00 €:

• para os primeiros 10 ha: 10 ha×109.00 €/ha = 1,090.00 €;

• para os 10 ha seguintes: 10 ha×87.00 €/ha = 870.00 €;

• para os 30 ha seguintes: 30 ha×71.00 €/ha = 2,130.00 €;

• para os 50 ha seguintes: 50 ha×54.00 €/ha = 2,700.00 €;

• para os remanescentes 175 ha: (275 ha−100 ha)×44.00 €/ha = 7,700.00 €.

Orçamentos para 2004

Os orçamentos referentes às actividades intermédias pastagens permanentes e feno, para

o ano de 1992, são os apresentados em anexo, nas tabelas E.5 e E.6.

O orçamento da actividade ovinos de carne em 2004, é apresentado na tabela 10.12, sendo

as receitas sistematizadas na tabela 10.13.

Tabela 10.12 — Orçamento da actividade ovinos de carne em 2004 - despesas

Natureza das despesas Coef. técnicos €/unid. €

Mão-de-obra 10,754.56

Especializada 1,920.00 h 4.484 8,609.28
Indiferenciada 640.00 h 3.352 2,145.28

Alimentação 11,677.37

Alimento concentrado comp. de manutenção 46,478.00 kg 0.171 7,947.74
Alimento concentrado composto de iniciação 2,002.00 kg 0.351 702.70
Alimento concentrado composto de crescimento 11,347.00 0.267 3,026.93

Actividades intermédias 14,107.21

Pastagens permanentes 275.00 ha 29.844 8,206.97
Feno 18.50 ha 318.932 5,900.24

Serviços especializados 4,614.25

Tosquia 830.00 an. 1.675 1,390.25
Assistência veterinária 8.50% — 3,224.00

Total 41,153.39
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Tabela 10.13 — Orçamento da actividade ovinos de carne em 2004 - receitas

Natureza das receitas Coeficientes técnicos €/unid. Montante (€)

Vendas 36,309.48

Borregos 658.00 an. 49.478 32,556.52
Lã 2,262.00 kg 0.830 1,877.46
Animais de refugo 121.00 an. 15.500 1,875.50

Ajudas 36,890.00

Prémio por ovelha 800.00 an. 21.000 16,800.00
Prémio Complementar 800.00 an. 7.000 5,600.00
Sistemas forrageiros extensivos 275.00 ha 14,490.00

Total 73,199.48

Análise da informação referente a 2004

Os indicadores para a actividade ovinos de carne, em 2004, são apresentados na tabela

10.14.

Tabela 10.14 — Cálculo dos indicadores para 2004 - ovinos de carne

Agregados Montante total (€) Montante unitário (€/ha)

Despesas 41,153.39 131.90
Vendas 36,309.48 116.38

Margem bruta -4,843.90 -15.53
Margem bruta/vendas -13.34%

Ajudas 36,890.00 118.24
Receita total 73,199.48 234.61

Margem bruta total 32,046.10 102.71

Ajudas/despesas 89.64%
Ajudas/vendas 101.60%
Ajudas/receita total 50.40%
Ajudas/margem bruta total 115.12%

Dos indicadores constantes na tabela 10.14, destacamos:

• a margem bruta negativa;

• o valor das ajudas (113.46 €/ha) cobre cerca de 90% dos encargos variáveis e é supe-

rior ao valor das vendas, representando cerca de metade da receita total;

Relativamente ao volume de ajudas por unidade de trabalho, considerando o montante
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de ajudas de 36,890.00 € e a utilização de 1.73 UTA, teremos:

36,890.00 €

1.73 UTA
= 21,323.70 €/UTA

10.4.3 Ovinos de leite

Na sequência da já referida entrada em vigor do Regulamento (CE) n.° 2529/2001 do Con-

selho, os prémios aplicáveis aos produtores de borregos leves passaram a ser:

• 16.80 €/ovelha, para o prémio pagável por ovelha;

• 7.00 €/ovelha para o prémio complementar.

Sistemas forrageiros extensivos

O montante referente a esta medida é, considerando os 167 ha da área de pastagem,

9,738.00 €:

• para os primeiros 10 ha: 10 ha×109.00 €/ha = 1,090.00 €;

• para os 10 ha seguintes: 10 ha×87.00 €/ha = 870.00 €;

• para os 30 ha seguintes: 30 ha×71.00 €/ha = 2,130.00 €;

• para os 50 ha seguintes: 50 ha×54.00 €/ha = 2,700.00 €;

• para os remanescentes 67 ha: (167 ha−100 ha)×44.00 €/ha = 2,948.00 €.

Orçamentos para 2004

Os orçamentos referentes às actividades intermédias para o ano de 2004, são apresentados

em anexo, nas tabelas E.5 e E.6.

As despesas e receitas da actividade ovinos de leite em 2004, são apresentadas nas tabelas

10.15 e 10.16, respectivamente.
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Tabela 10.15 — Orçamento da actividade ovinos de leite em 2004 - despesas

Natureza das despesas Coef. técnicos €/unid. €

Mão-de-obra 11,827.20

Especializada 1,920.00 h 4.484 8,609.28
Indiferenciada 960.00 h 3.352 3,217.92

Alimentação 15,458.63

Alimento concentrado comp. de manutenção 4,874.00 kg 0.171 833.45
Alimento concentrado comp. de lactação 54,461.00 kg 0.220 11,981.20
Alimento concentrado composto de iniciação 1,420.00 kg 0.351 498.42
Alimento concentrado composto de crescimento 8,043.00 kg 0.267 2,145.55

Actividades intermédias 9,608.38

Pastagens permanentes 167.00 ha 29.844 4,983.87
Feno 14.50 ha 318.932 4,624.51

Serviços especializados 4,454.06

Tosquia 415.00 an. 1.675 695.13
Assistência veterinária 10.00% — 3,758.93

Total 41,348.27

Tabela 10.16 — Orçamento da actividade ovinos de leite em 2004 - receitas

Natureza das receitas Coeficientes técnicos €/unid. Montante (€)

Vendas 36,575.88

Leite 17,391.00 kg 1.000 17,391.00
Borregos 348.00 an. 49.478 17,218.34
Lã 838.00 kg 0.830 695.54
Animais de refugo 82.00 an. 15.500 1,271.00

Ajudas 19,258.00

Prémio por ovelha 400.00 an. 16.800 6,720.00
Prémio Complementar 400.00 an. 7.000 2,800.00
Sistemas forrageiros extensivos 167.00 ha 9,738.00

Total 55,833.88
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Análise da informação referente a 2004

Os indicadores referentes à actividade ovinos de leite em 2004, estão sistematizados na

tabela 10.17.

Tabela 10.17 — Cálculo dos indicadores para 2004 - ovinos de leite

Agregados Montante total (€) Montante unitário (€/ha)

Despesas 41,348.27 210.96
Vendas 36,575.88 186.61

Margem bruta -4,772.39 -24.35
Margem bruta/vendas -13.05%

Ajudas 19,258.00 98.26
Receita total 55,833.88 284.87

Margem bruta total 14,485.61 73.91

Ajudas/despesas 46.58%
Ajudas/vendas 52.65%
Ajudas/receita total 34.49%
Ajudas/margem bruta total 132.95%

Da análise dos resultados da tabela 10.17, destacamos:

• uma margem bruta negativa, equivalente a -13.05% do valor das vendas;

• o valor das ajudas (98.26 €/ha) cobre menos de 50% dos encargos variáveis, repre-

sentando cerca de metade do valor das vendas e 1/3 da receita total.

No que toca ao trabalho, considerando o montante de ajudas de 19,258.00 € e a utilização

de 1.78 UTA, teremos:
19,258.00 €

1.78 UTA
= 10,819.10 €/UTA

10.4.4 Bovinos de carne

Como vimos, a reforma da OCM da carne de bovino foi instituída pelo Regulamento (CE)

n.° 1254/1999 do Conselho e fixou os prémios nos seguintes valores:

• prémio por vaca em aleitamento: 200 €/vaca;

• prémio nacional suplementar: 30.19 €/vaca;

• prémio especial: 210 €/animal;

• pagamento por extensificação: 100 €/prémio.
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Sistemas forrageiros extensivos

Considerando os 262 ha da área de pastagem desta actividade, obtemos um montante

total de 13,918.00 €:

• para os primeiros 10 ha: 10 ha×109.00 €/ha = 1,090.00 €;

• para os 10 ha seguintes: 10 ha×87.00 €/ha = 870.00 €;

• para os 30 ha seguintes: 30 ha×71.00 €/ha = 2,130.00 €;

• para os 50 ha seguintes: 50 ha×54.00 €/ha = 2,700.00 €;

• para os remanescentes 162 ha: (262 ha−100 ha)×44.00 €/ha = 7,128.00 €.

Orçamentos para 2004

Os orçamentos das actividades intermédias em 2004, são apresentados em anexo, nas ta-

belas E.5 e E.6.

As despesas e receitas da actividade bovinos de carne, referentes a 2004 são apresentadas

nas tabelas 10.18 e 10.19, respectivamente.

Tabela 10.18 — Orçamento da actividade bovinos de carne em 2004 - despesas

Natureza das despesas Coef. técnicos €/unid. €

Mão-de-obra 10,218.24

Especializada 1,920.00 h 4.484 8,609.28
Indiferenciada 480.00 h 3.352 1,608.96

Alimentação 2,126.15

Alimento concentrado comp. de manutenção 11,384.00 kg 0.171 1,946.66
Alimento concentrado composto de crescimento 930.00 kg 0.193 179.49

Actividades intermédias 17,865.36

Pastagens permanentes 262.00 ha 29.844 7,819.01
Feno 31.50 ha 318.932 10,046.36

Serviços especializados 1,372.36

Assistência veterinária 2.50% — 755.24
Custo do macho reprodutor 29% 2,128.00 617.12

Total 31,582.12
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Tabela 10.19 — Orçamento da actividade bovinos de carne em 2004 - receitas

Natureza das receitas Coeficientes técnicos €/unid. Montante (€)

Vendas 25,439.06

Machos jovens 36.00 an. 427.410 15,386.76
Fêmeas jovens 20.00 an. 352.050 7,041.00
Animais de refugo 12.29 an. 245.020 3,011.30

Ajudas 58,097.00

Prémio à vaca em aleitamento 100.00 an. 200.000 20,000.00
Prémio especial 36.00 an. 210.000 7,560.00
Pagamento por extensificação 136.00 an. 100.000 13,600.00
Prémio nacional complementar 100.00 an. 30.190 3,019.00
Sistemas forrageiros extensivos 262.00 ha 13,918.00

Total 83,536.06

Análise da informação referente a 2004

Os indicadores referentes à actividade bovinos de carne em 2004, estão sistematizados na

tabela 10.20.

Tabela 10.20 — Cálculo dos indicadores para 2004 - bovinos de carne

Agregados Montante total (€) Montante unitário (€/ha)

Despesas 31,582.12 97.18
Vendas 25,439.06 78.27

Margem bruta -6,143.07 -18.90
Margem bruta/vendas -24.15%

Ajudas 58,097.00 178.76
Receita total 83,536.06 257.03

Margem bruta total 51,953.93 159.86

Ajudas/despesas 183.96%
Ajudas/vendas 228.38%
Ajudas/receita total 69.55%
Ajudas/margem bruta total 111.82%

Da análise dos resultados da tabela 10.20, destacamos:

• uma margem bruta acentuadamente negativa;

• o valor das ajudas (178.76 €/ha) ultrapassa em 83.96% o valor dos encargos variáveis,

representando mais do dobro do valor das vendas e cerca de 70% da receita total;
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No que se refere ao trabalho, considerando o montante de ajudas de 58,097.00 € e a utili-

zação de 1.77 UTA, teremos:

58,097.00 €

1.77 UTA
= 32,823.16 €/UTA
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Capítulo 11

Conclusões

11.1 A evolução entre 1992 e 2004: análise da informação

agregada

A tabela 11.1 agrega a informação calculada para cada uma das actividades analisadas, no

que respeita a encargos variáveis, vendas e ajudas, estas últimas desagregadas entre o que

designámos “ajudas 1º pilar”, que expressam as ajudas directas recebidas no âmbito das

diferentes OCM, e as “ajudas 2º pilar”, oriundas das medidas agro-ambientais. A informa-

ção apresentada refere-se a preços correntes dos anos em questão.

Esta informação possibilitou a determinação da margem bruta de cada actividade, antes

e depois de contabilizadas as ajudas, permitindo não só avaliar a importância das ajudas

na formação da margem bruta total, como também quantificar os diferentes contribu-

tos de cada um dos tipos de ajudas para aquela margem bruta, ao longo do período em

estudo. Esta análise é pertinente na medida em que, as ajudas integradas no “desenvolvi-

mento rural” (o 2º pilar) resultam, dentro das regras estabelecidas pela Comunidade, de

programas elaborados e apresentados pelos Estados-membros, sendo lícito inferir que re-

presentam a “margem de manobra”, ou seja, as opções e orientações de política agrícola

dos Estados-membros.

É ainda apresentada a informação das ajudas recebidas por UTA utilizada, nas diferentes

actividades.
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Da análise da informação da tabela 11.1, salientamos, em primeiro lugar, o facto de, em

2004, num contexto de desmantelamento crescente da protecção ao mercado comunitá-

rio, todas as actividades analisadas apresentarem, a preços de mercado, margens brutas

negativas, como é ilustrado pela figura 11.1.

-30

-15

0

15

30

45

60

1992 1999 2004 1992 1999 2004 1992 1999 2004 1992 1999 2004

!
/h

a

Cereais de sequeiro Ovinos de carne Ovinos de leite Bovinos de carne

Figura 11.1 — Margens brutas (€/ha) das actividades em 1992, 1999 e 2004

A evolução deste indicador permite identificar dois padrões de evolução: por um lado, o

verificado ao nível das actividades cereais de sequeiro e ovinos de carne, no qual se veri-

ficavam, à partida, margens brutas reduzidas e que evidenciaram, logo em 1999, valores

negativos, embora de magnitudes distintas, que se mantiveram negativos em 2004; por

outro lado, temos as actividades ovinos de leite e bovinos de carne, cujas margens brutas,

em 1992, apresentavam valores ainda significativos e que se foram reduzindo progres-

sivamente ao ponto de, em 2004, não serem distintos dos observados para as restantes

actividades.

Estas constatações indiciam, desde logo, fragilidades ao nível da ocupação do território,

uma vez que, de acordo com a informação referente a 2005, disponível no Inquérito à Es-

trutura das Explorações Agrícolas de 2005 (INE, 2006b) e nas Estatísticas Agrícolas 2006

(INE, 2007), apresentada na tabela 11.2, as pastagens permanentes (1,017,826 ha), nas

quais se baseiam as actividades de produção animal analisadas, e os cereais que integram

a rotação analisada (169,825 ha), eram, em 2005, responsáveis pela ocupação de mais de

66% da SAU da região.
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Tabela 11.2 — Informação referente à utilização da SAU (ha) no Alentejo, em 2005

Agregados Área (ha)

Fonte: Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas 2005 (INE, 2006b)

SAU 1,792,285

Pastagens permanentes 1,017,826
Pousio 243,587

Fonte: Estatísticas Agrícolas 2006 (INE, 2007)

Área de cereais da rotação analisada 169,825

Trigo mole 101,435
Trigo rijo 1,735
Cevada 28,980
Aveia 37,675

Avançando um pouco mais na análise, parece-nos lícito considerar que, às culturas refe-

ridas, poderá ser associada uma proporção significativa da área em pousio1 (243,587 ha),

em princípio integrada em rotações baseadas em cereais de sequeiro. Assim, assumindo

que a área de pousio equivalerá, pelo menos, à soma da área ocupada com trigo mole,

trigo rijo, cevada e aveia, apresentada na tabela 11.2 (169,825 ha), teremos que a propor-

ção da SAU votada às actividades analisadas neste trabalho ascenderá a cerca de 76%.

Dito de outra forma, pelo menos 76% da SAU do Alentejo estava, em 2005, ocupada com

actividades inviáveis, a preços de mercado, e que, como veremos, dependem em larga

escala da existência e continuidade de políticas públicas de apoio aos produtores.

No que respeita às culturas que integram a actividade cereais de sequeiro (figura 11.2),

observa-se, apesar de um ponto de partida em que todas as culturas apresentavam mar-

gens brutas positivas, uma grande heterogeneidade de comportamentos ao longo do pe-

ríodo em análise.

Assim, vemos que o trigo mole, embora apresentasse uma margem bruta bastante dila-

tada em 1992 e cujo valor se reduziu acentuadamente, não assumiu valores negativos em

nenhum dos anos estudados. Já o trigo rijo, apresentava um valor em 1992 bastante mais

reduzido, tendo, em 1999 e 2004, assumido valores acentuadamente negativos. A cevada e

a aveia apresentam evoluções relativamente similares, com margens brutas relativamente

1De acordo o conceito descrito em INE (2006b), por pousio entendem-se as “áreas incluídas no afolha-
mento ou rotação, trabalhadas ou não, sem fornecer colheita durante o ano agrícola, tendo em vista o me-
lhoramento das superfícies”, o que, claramente, inclui o conceito de alqueive utilizado neste trabalho.

200



-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

1992 1999 2004 1992 1999 2004 1992 1999 2004 1992 1999 2004

!
/h

a

Trigo mole Trigo rijo Cevada Aveia

Figura 11.2 — Margens brutas (€/ha) das culturas que integram a actividade cereais de sequeiro
em 1992, 1999 e 2004

baixas, em 1992, e valores negativos pouco acentuados ou quase nulos – na cevada –, nos

anos seguintes.

Interessa analisar também as evoluções dos encargos variáveis e das vendas, pois delas

depende o padrão observado na margem bruta.
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Figura 11.3 — Encargos variáveis (€/ha) das actividades em 1992, 1999 e 2004

Assim, como se observa na figura 11.3, enquanto para as actividades pecuárias, os encar-

gos variáveis denotaram uma tendência crescente, previsível, na medida em que a infor-

mação está expressa a preços correntes, já os cereais de sequeiro apresentam uma tendên-

cia de alguma estabilidade ao nível deste agregado, decorrente de decréscimos observa-

dos, essencialmente, ao nível dos encargos com sementes e fertilizantes, que compensam

os acréscimos verificados ao nível dos restantes encargos.

No que respeita ao valor das vendas (figura 11.4), observa-se um decréscimo inicial, se-

guido de uma estabilização nos cereais de sequeiro e nos ovinos de leite, no primeiro caso

em virtude da estabilização dos preços de 1999 a 2004, após um decréscimo inicial, entre

1992 e 1999. No caso dos ovinos de leite, os dois produtos principais que a actividade co-
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loca no mercado – leite e carne – apresentam evoluções de sentido oposto, com o leite a

denotar uma queda de preço abrupta, de cerca de 33%, entre 1992 e 1999, ao passo que as

receitas com a venda da carne crescem ao longo de todo o período.
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Figura 11.4 — Vendas (€/ha) das actividades em 1992, 1999 e 2004

No que se refere às restantes actividades, temos que o valor das vendas da actividade ovi-

nos de carne cresce constantemente ao longo do período, ao passo que a actividade bovi-

nos de carne exibe a tendência inversa.

Em resumo, temos:

• cereais de sequeiro:

– crescimento reduzido dos encargos variáveis, em virtude de um decréscimo do

custo de fertilizantes e sementes;

– estabilização das receitas, embora em valores insuficientes para compensar os

encargos variáveis;

• ovinos de carne e ovinos de leite:

– aumento das receitas com a venda de carne;

– redução acentuada das receitas com a venda de leite entre 1992 e 1999;

– aumento persistente e acentuado dos encargos variáveis;

• bovinos de carne:

– aumento persistente e acentuado dos encargos variáveis;

– redução continuada do valor das vendas.

Refira-se aqui o facto do único dos sectores analisados que não foi objecto de uma tran-

sição por etapas – ovinos – ser também aquele que apresenta um aumento constante do

valor das vendas, bem patente na evolução da actividade ovinos de carne, embora não tão

evidente no caso dos ovinos de leite, uma vez que o crescimento das receitas com a venda

de borregos não consegue compensar a referida descida do preço do leite, embora atenue
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a quebra do valor global das vendas. Os sectores enquadrados na transição por etapas,

com destaque para carne de bovino, viram as receitas das vendas reduzir-se bastante face

aos níveis observados em 1992.

Em qualquer dos casos, estamos, em 2004, perante actividades cujas vendas não conse-

guem compensar os encargos variáveis e que, como veremos, são protegidas através de

um conjunto de ajudas públicas, diferenciadas, quer em valor, quer em natureza e ilustra-

das na figura 11.5.
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Figura 11.5 — Ajudas (€/ha) das actividades em 1992, 1999 e 2004

A evolução verificada resultou num aumento do nível de suporte global em todas as activi-

dades, embora com intensidades diferentes, com as actividades sujeitas a uma transição

clássica – cereais e bovinos – a registarem aumentos superiores aos das actividades de

produção de ovinos, sendo, em 2004, mais apoiados, em termos absolutos.

Este maior apoio às actividades cereais de sequeiro e bovinos de carne, se bem que decor-

rendo primariamente das ajudas do 1º pilar, não é contrariado através das ajudas do 2º

pilar que, como referimos a propósito da sua descrição, pouco mais impõem do que a

simples boa prática, servindo mais como apoios ao rendimento do que como remunera-

ção por serviços de carácter agro-ambiental.

Analisando agora, em detalhe, as ajudas atribuídas às culturas que constituem a activi-

dade cereais de sequeiro (figura 11.6), observam-se níveis de suporte bastante elevados,

com destaque para a cultura do trigo rijo, e todos mais elevados que os observados na ac-

tividade bovinos de carne, a mais apoiada das actividades analisadas, em 2004. Observa-

se ainda, claramente, o papel desempenhado pelas ajudas do 2º pilar na compensação

da descida verificada ao nível do 1º pilar, conseguindo assim manter, ou aumentar, o ní-

vel de suporte associado a cada uma das culturas, com excepção para o trigo rijo que, não

obstante, apresenta o nível de suporte mais elevado, de entre os analisados neste trabalho.
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Figura 11.6 — Ajudas (€/ha) das culturas que integram a actividade cereais de sequeiro em 1992,
1999 e 2004

A figura 11.7, representa a evolução da margem bruta após a contabilização das ajudas

– a margem bruta total – e da sua análise resultam dois padrões distintos de evolução,

como de resto se depreende das evoluções verificadas aos níveis dos encargos variáveis,

das vendas e das ajudas.
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Figura 11.7 — Margem bruta total (€/ha) das actividades em 1992, 1999 e 2004

De facto, observa-se que, enquanto cereais de sequeiro e bovinos de carne apresentam au-

mentos constantes ao nível da margem bruta total, as actividades de produção de ovinos

sofrem um decréscimo a partir de 1999. Assim, se, por um lado, o crescimento constante

da margem bruta total das primeiras se fica a dever a um aumento muito acentuado do

suporte, originado essencialmente ao nível das ajudas do 1º pilar, complementado com o

oriundo do 2º pilar, já no sector dos ovinos, a estagnação verificada ao nível do 1º pilar,

não é compensada pelo 2º pilar.

Face à já referida “margem de manobra” dos Estados-membros no que se refere à imple-

mentação das ajudas do 2º pilar, parece-nos lícito, portanto, concluir que existe, a este

nível, um tratamento diferencial, que discrimina positivamente as actividades de produ-

ção de cereais e de bovinos.
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Esta diferenciação de tratamentos, resulta, em nossa opinião, num enviesamento das de-

cisões de produção, com reflexos, quer ao nível das culturas de cereais, quer no que se

reflecte ao (des)equilíbrio entre as actividades favorecidas e as preteridas.

Assim, no que se refere aos efeitos sobre as diferentes culturas de cereais, estes decorrem

das assimetrias ilustradas na figura 11.8, em que se observa o acentuado diferencial na

margem bruta total entre o trigo rijo e as restantes culturas, que terá enviesado as decisões

de produção em favor desta cultura.
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Figura 11.8 — Margem bruta total (€/ha) das culturas que integram a actividade cereais de
sequeiro em 1992, 1999 e 2004

Este enviesamento, dadas as características culturais e da tecnologia empregue nesta cul-

tura, poderá acarretar consequências ambientais, uma vez que a magnitude do estímulo

para a cultura te-la-á expandido para zonas mais marginais, do ponto de vista agrícola, e

sensíveis, do ponto de vista ambiental, facto que era visível, no terreno, na zona objecto

deste estudo. De igual forma, não raramente se observava uma intensificação das cultu-

ras de cereais, operada através do encurtamento dos pousios, conseguindo-se assim mais

culturas – e mais ajudas – em menos tempo.

Ao nível dos desequilíbrios entre actividades favorecidas e preteridas, teremos, além da

componente ambiental e de sustentabilidade do meio, uma componente socioeconómica

relevante em zonas marginais como é o caso da zona em estudo: o emprego.

Do ponto de vista da sustentabilidade do meio e da preservação dos recursos, as con-

sequências radicam na já referida expansão, para zonas marginais, de actividades cujas

características e tecnologia não se adequam à fragilidade dos territórios. Tal é o caso das

actividades baseadas em cereais, de que temos o exemplo, ainda vivo, das consequências

sobre o solo da célebre “Campanha do Trigo”.
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Também um eventual avanço dos bovinos sobre os ovinos, consistente com a tendên-

cia já evidenciada ao nível da informação estatística disponível, apresentada em anexo2

e ilustrada nas figuras 11.9 e 11.10, poderá acarretar o abandono das zonas mais margi-

nais do território, até agora exploradas com recurso a pequenos ruminantes. De facto,

num cenário de contracção dos efectivos ovinos e expansão dos bovinos, as característi-

cas desta produção, menos compatível com a marginalidade daquelas áreas, tenderão a

fazê-la acantonar-se fora delas, votando-as assim ao abandono.
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Figura 11.9 — Evolução dos efectivos ovinos (ovelhas e borregas cobertas), no Alentejo, entre
1999 e 2006 (adaptado de INE (2001a, 2002, 2003, 2004, 2005a, 2006a, 2007, 2008))
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Figura 11.10 — Evolução dos efectivos bovinos (vacas não leiteiras), no Alentejo, entre 1999 e
2006 (adaptado de INE (2001a, 2002, 2003, 2004, 2005a, 2006a, 2007, 2008))

Relativamente à questão do emprego, as opções de política agrícolas assumidas diferen-

ciam os apoios de forma inversa à utilização de trabalho pelas actividades, apoiando mais

as actividades que menos mão-de-obra utilizam, ou seja, cereais de sequeiro e bovinos de

carne. A figura 11.11 ilustra o volume de ajudas canalizado por UTA utilizada pelas activi-

dades, ao longo do período em análise.

2Tabela G.1
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Figura 11.11 — Montantes de ajudas por UTA em 1992, 1999 e 2004

Assim, ainda que num contexto de artificialização do tecido produtivo, podemos concluir

que as assimetrias assinaladas ao nível dos apoios, enviesam e dirigem as decisões de pro-

dução, favorecendo, ou pelo menos não contrariando, dinâmicas de abandono das zonas

marginais e de intensificação dos processos produtivos, eventualmente para além da ca-

pacidade de suporte dos recursos. Se a estas tendências juntarmos o estímulo dirigido

às actividades com menor incorporação de trabalho, obtemos um quadro que, em nossa

opinião, acentuará o carácter marginal de territórios como o analisado, não só do ponto

de vista produtivo – e portanto da ocupação física do território –, mas também no que

concerne às questões socioeconómicas desses territórios – a ocupação humana.

11.2 O Regime de Pagamento Único e as evoluções futuras

Embora se situe fora do âmbito deste trabalho, não poderemos deixar de fazer referência

à entrada em vigor, em 2005, do Regime de Pagamento Único (RPU), particularmente no

que se refere às opções assumidas por Portugal para a sua implementação e que, conju-

gadas com a situação verificada, em 2004, ao nível das actividades, determinou decisiva-

mente a evolução observada nos anos subsequentes à entrada em vigor daquele regime.

O RPU surge, integrado na reforma PAC de 20033, como a consumação da “transição do

apoio à produção para o apoio ao produtor”, necessária para fazer face à “redução dos

preços institucionais dos produtos agrícolas” e ao “aumento dos custos de produção das

explorações agrícolas” que decorreriam de um quadro de “reforço da competitividade da

agricultura comunitária”, que simultaneamente assegurasse “a promoção da qualidade

3Regulamento (CE) n.° 1782/2003 do Conselho.
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dos alimentos e das normas ambientais”4.

Assim, o RPU constitui um sistema de apoio ao rendimento, dissociado, isto é, não con-

dicionado “à produção de qualquer produto específico”, mas apenas “ao cumprimento de

normas ambientais, de segurança dos alimentos e de saúde e bem-estar dos animais, bem

como à manutenção da exploração em boas condições agrícolas e ambientais”.

Muito resumidamente, a implementação do RPU consistiu, primeiramente, na determi-

nação da média trienal dos montantes recebidos a título de determinados regimes de aju-

das, durante um período de referência5. Os regimes de ajudas analisados neste trabalho

foram integrados no RPU logo em 20056, coincidindo o período de referência com os anos

de 2000, 2001 e 20027.

Os montantes médios assim determinados eram então divididos num determinado nú-

mero de “direitos aos pagamentos”, coincidente, grosso modo, com a média trienal do

número de hectares que, durante o período de referência, tenha dado direito aos paga-

mentos já determinados. Assim, e mais uma vez de forma simplificada, os agricultores fi-

cariam com o direito a receber a média dos montantes recebidos entre 2000 e 2002, desde

que dispusessem de um número de hectares elegíveis, também ele equivalente à média

do número de hectares declarado entre 2000 e 2002.

No entanto, face à especificidade de alguns sectores e como forma de mitigar tendências

de abandono da produção, designadamente nas regiões menos produtivas, o princípio

geral da dissociação foi “temperado” com o princípio da implementação parcial (Cunha,

2004).

Nesta linha, e no que se aplica às ajudas analisadas, era conferida aos Estados-membros a

possibilidade de optar por manter ligados à produção os seguintes pagamentos8:

• culturas arvenses:

– até 25% dos pagamentos por superfície;

ou, em alternativa

– até 40% do pagamento complementar para o trigo duro;

4Cf. Considerando n.º 24º do Regulamento (CE) n.° 1782/2003.
5Art.º 37º do Regulamento (CE) n.° 1782/2003 do Conselho.
6Cf. Anexo VI do Regulamento (CE) n.° 1782/2003 do Conselho.
7Art.º 38º do Regulamento (CE) n.° 1782/2003 do Conselho.
8Art.º 64º e seguintes, do Regulamento (CE) n.° 1782/2003 do Conselho.
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• ovinos: até 50% do prémio por ovelha e do prémio complementar;

• bovinos:

– até 100% do prémio por vaca em aleitamento e 40% do prémio ao abate;

ou, em alternativa

– até 100% do prémio ao abate;

ou, em alternativa

– até 75% do prémio especial.

Na perspectiva de proporcionar aos Estados-membros a possibilidade de estabelecerem

“um certo equilíbrio entre os direitos aos pagamentos individuais e as médias regionais ou

nacionais e entre os pagamentos existentes e o pagamento único”9, foi prevista a “imple-

mentação regional” do RPU10, através da qual os Estados-membros poderiam, ao invés da

determinação individual dos montantes de referência, proceder à determinação regional

desse montante, que seria então dividido, total ou parcialmente, por todos os agriculto-

res cujas explorações se localizassem na região em questão, incluindo os não elegíveis de

acordo com o método de determinação individual11.

As várias escolhas de Portugal, também enquadráveis no conceito de “margem de ma-

nobra” referido a propósito do 2º pilar, foram, no que se refere às actividades abordadas

neste trabalho, fixadas através do Despacho Normativo n.º 32/2004.

A primeira das escolhas, prende-se com o modelo de determinação dos montantes de

referência, em que Portugal optou pelo modelo dos montantes de referência individuais e

não pelo modelo regional. No que respeita à implementação parcial, Portugal assumiu as

seguintes opções:

• integração total dos pagamentos relativos às culturas arvenses, incluindo o comple-

mento para o trigo duro;

• integração de 50% do prémio por ovelha e cabra e do prémio complementar;

• integração total do prémio especial para os bovinos machos e do pagamento por

extensificação;

• não integração do prémio por vaca em aleitamento e do prémio nacional comple-

mentar;

9Cf. Considerando n.º 33º do Regulamento (CE) n.° 1782/2003.
10Art.º 58º e seguintes, do Regulamento (CE) n.° 1782/2003 do Conselho.
11Que corresponderiam, grosso modo, aos agricultores que não receberam pagamentos a título de ne-

nhum dos regimes de apoio integrados no RPU, durante o período de referência.
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• não integração de 40% do prémio ao abate.

Na avaliação ex-ante que faz desta reforma, Cunha (2004) considera que esta, ao assen-

tar num modelo histórico, “consolida as iniquidades distributivas da PAC, ainda marcada

pelo seu modelo original baseado na política de preços e mercados”. Acresce que, ao trans-

formar ajudas destinadas a compensar preços – pela sua natureza, temporárias – em aju-

das ao rendimento, permanentes, a PAC terá incorrido num “entorse de grande signifi-

cado”.

A juntar aos entorses e iniquidades referidos, normalmente considerados ao nível comu-

nitário, isto é entre Estados-membros, parece-nos evidente que, com o conjunto de op-

ções assumido em 2004, Portugal, não só fixou, entre agricultores e entre regiões, os en-

viesamentos que assinalámos, como criou condições para o abandono, particularmente

sensíveis no que se refere às actividades centradas na cerealicultura e na ovinicultura.

De facto, ao conceder um apoio desligado aos produtores de cereais, que, como vimos,

se debatiam com margens brutas, quando não negativas, muito reduzidas, criaram-se as

condições para uma evolução como a ilustrada na figura 11.12 e cujos dados são apresen-

tados em anexo (tabela H.1).
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Figura 11.12 — Áreas semeadas com cereais entre 2002 e 2007, em Portugal (adaptado de INE
(2005a, 2006a, 2007, 2008))

Parece-nos, ainda, lícito afirmar que uma opção deste género, que contém implícita a

resignação a uma evolução como a ilustrada, dificilmente se compatibiliza com a discri-

minação positiva de que o sector dos cereais beneficiou ao longo do período em análise.

Esta incongruência é ainda reforçada se considerarmos que, num documento intitulado

Portugal: Um Estado-Membro fortemente penalizado pelo desequilíbrio dos apoios prove-

nientes do FEOGA Garantia e que necessita produzir mais12, o nosso país assumia clara-

12MADRP (2002)
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mente que o desenvolvimento da agricultura portuguesa passava, no quadro das negoci-

ações da reforma de 2003, pelo reforço do 1º pilar e pela revisão do regime de quotas, de

resto classificadas como “pequenas” e “muitas delas pequeníssimas” (p. 4).

Vemos assim que a necessidade de assegurar a transferência de rendimento para os pro-

dutores “históricos” de determinadas culturas, pesou mais que a necessidade de manter

essas mesmas culturas.

Outra dinâmica que se começa a evidenciar, particularmente nos territórios marginais,

prende-se com a “migração” dos cerealicultores pré-RPU – assegurados que estão os ren-

dimentos do período de referência – para a única actividade que manteve um nível de

suporte significativo: a produção de bovinos de carne.

Esta dinâmica é consistente com a evolução dos efectivos ovinos e bovinos, entre 1999 e

2006, ilustradas nas figuras 11.9 e 11.10, em que, por um lado, se observa um aumento

de cerca de 91,000 vacas e, por outro, um aumento líquido do número de Cabeças Nor-

mais, de cerca de 86,500 CN, decorrente do saldo entre a redução do n.º de ovinos (-30,000

animais13) e o referido aumento do n.º de bovinos.

Uma tal evolução é também compatível com as evoluções verificadas ao nível da utiliza-

ção da SAU no Alentejo, entre 1999 e 2005, apresentadas na tabela 11.3, e que evidenciam

uma contracção das áreas com culturas temporárias e pousio e uma expansão das pasta-

gens permanentes.

Tabela 11.3 — Informação referente à constituição da SAU no Alentejo (ha), em 1999 e 2005 (INE,
2001b, 2006b)

Ocupações culturais 1999 2005 Variação

Culturas temporárias 546,521 376,650 -169,871
Pousio 429,336 243,587 -185,749
Outras áreas 1,236 989 -247
Culturas Permanentes 161,662 156,233 -5,429
Pastagens permanentes 785,289 1,017,826 +232,537

SAU 1,924,044 1,792,285 -131,759

Estes “novos” produtores de bovinos granjearão um nível de suporte tal que, além de lhes

melhorar a já significativa vantagem competitiva face aos produtores de ovinos, acentu-

1330,000 ovelhas correspondem a 4,500 CN (30,000 ovelhas×0.15 CN/ovelha = 4,500 CN).
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ará a já referida tendência de abandono e de contracção do tecido socioeconómico dos

territórios marginais.

Se é certo que a PAC não deve ser excepção à prossecução do objectivo da coesão econó-

mica e social (MADRP, 2002), é também evidente que esta política não tem funcionado

como elemento de coesão (Cunha, 2004). Esta constatação, válida não só ao nível comu-

nitário, mas também ao nível nacional, decorre, primeiramente, de um conjunto de deci-

sões comunitárias, fora do âmbito de competências dos Estados-membros, mas também,

como pensamos ter demonstrado, da orientação dada à utilização da margem de manobra

de que os Estados-membros crescentemente vêm gozando, no quadro de implementação

da PAC.
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Apêndice A

Informação utilizada no orçamento

parcial da actividade cereais de sequeiro
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Tabela A.1 — Produção, área semeada e produtividade para trigo mole, trigo rijo, cevada e aveia,
no período 1999–2004

Cultura 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Média 99-04

Trigo mole – produção (t) 36,596 16,407 48,910 33,164 138,608 185,829
Trigo mole – área (ha) 20,736 14,958 22,063 30,966 59,749 115,292

Trigo mole – t/ha 1,765 1,097 2,217 1,071 2,320 1,612 1,680

Trigo rijo – produção (t) 223,501 106,564 305,571 96,843 158,605 101,163
Trigo rijo – área (ha) 145,570 144,871 178,499 130,001 132,000 68,108

Trigo rijo – t/ha 1,535 736 1,712 745 1,202 1,485 1,236

Cevada – produção (t) 20,890 8,141 15,043 8,444 29,356 21,032
Cevada – área (ha) 11,710 7,438 7,486 8,160 16,641 18,979

Cevada – t/ha 1,784 1,095 2,009 1,035 1,764 1,108 1,466

Aveia – produção (t) 44,800 26,271 45,702 26,519 93,827 78,883
Aveia – área (ha) 37,050 37,075 38,036 43,608 62,551 59,228

Aveia – t/ha 1,209 709 1,202 608 1,500 1,332 1,093

Fonte: Adaptado de INE (2001a, 2002, 2003, 2004, 2005a, 2006a)
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Apêndice B

Montantes da ajuda aos produtores

portugueses de cereais
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Tabela B.2 — Montantes (ECU/t) da ajuda aos produtores portugueses de cereais – correcções
introduzidas pelo Regulamento (CEE) n.º 1664/95 da Comissão

Cereal 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03

Trigo mole 96.54 86.12 75.40 64.38 53.00 41.13 28.67 15.27

Milho 49.89 43.66 37.42 31.18 24.95 18.72 12.47 6.23

Cevada
Triticale 63.19 55.28 47.39 39.48 31.60 23.69 15.79 7.90
Centeio

Sorgo 43.37 37.95 32.53 27.11 21.69 16.25 10.84 5.42

Tabela B.3 — Montantes (ECU/t) da ajuda aos produtores portugueses de cereais – alteração
introduzida pelo Regulamento (CE) n.º 823/2001 do Conselho

Cereal 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03

Trigo mole 96.54 86.12 75.40 64.38 53.00 41.13 41.13 15.27

Milho 49.89 43.66 37.42 31.18 24.95 18.72 18.72 6.23

Cevada
Triticale 63.19 55.28 47.39 39.48 31.60 23.69 23.69 7.90
Centeio

Sorgo 43.37 37.95 32.53 27.11 21.69 16.25 16.25 5.42
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Apêndice C

Cálculo dos indicadores para as variantes

da rotação inerente à actividade cereais

de sequeiro

Tabela C.1 — Cálculo dos indicadores da variante A em 1992 - cereais de sequeiro

Agregados Trigo mole Cevada Pousio Alqueive Rotação

Despesas 88.03 75.60 9.23 172.85
Vendas 107.59 80.15 3.28 191.02

Margem bruta 19.56 4.55 3.28 -9.23 18.16

Ajudas 45.90 27.49 73.39
Receita total 153.49 107.65 3.28 264.41

Margem bruta total 65.46 32.05 3.28 -9.23 91.56

Ajudas/custos 52.14% 36.37% 42.46%
Ajudas/vendas 42.66% 34.30% 38.42%
Ajudas/receita total 29.91% 25.54% 27.76%
Ajudas/margem bruta total 70.12% 85.80% 80.16%
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Tabela C.2 — Cálculo dos indicadores da variante B em 1992 - cereais de sequeiro

Agregados Trigo rijo Cevada Pousio Alqueive Rotação

Despesas 91.84 75.60 9.23 176.67
Vendas 97.52 80.15 3.28 180.95

Margem bruta 5.68 4.55 3.28 -9.23 4.28

Ajudas 46.79 27.49 74.29
Receita total 144.31 107.65 3.28 255.23

Margem bruta total 52.47 32.05 3.28 -9.23 78.57

Ajudas/custos 50.95% 36.37% 42.05%
Ajudas/vendas 47.98% 34.30% 41.05%
Ajudas/receita total 32.42% 25.54% 29.11%
Ajudas/margem bruta total 89.18% 85.80% 94.55%

Tabela C.3 — Cálculo dos indicadores da variante C em 1992 - cereais de sequeiro

Agregados Trigo mole Aveia Pousio Alqueive Rotação

Despesas 88.03 65.52 9.23 162.78
Vendas 107.59 68.02 3.28 178.89

Margem bruta 19.56 2.50 3.28 -9.23 16.11

Ajudas 45.90 0.00 45.90
Receita total 153.49 68.02 3.28 224.79

Margem bruta total 65.46 2.50 3.28 -9.23 62.01

Ajudas/custos 52.14% 0.00% 28.20%
Ajudas/vendas 42.66% 0.00% 25.66%
Ajudas/receita total 29.91% 0.00% 20.42%
Ajudas/margem bruta total 70.12% 0.00% 74.02%

Tabela C.4 — Cálculo dos indicadores da variante D em 1992 - cereais de sequeiro

Agregados Trigo rijo Aveia Pousio Alqueive Rotação

Despesas 91.84 65.52 9.23 166.59
Vendas 97.52 68.02 3.28 168.82

Margem bruta 5.68 2.50 3.28 -9.23 2.23

Ajudas 46.79 0.00 46.79
Receita total 144.31 68.02 3.28 215.61

Margem bruta total 52.47 2.50 3.28 -9.23 49.02

Ajudas/custos 50.95% 0.00% 28.09%
Ajudas/vendas 47.98% 0.00% 27.72%
Ajudas/receita total 32.42% 0.00% 21.70%
Ajudas/margem bruta total 89.18% 0.00% 95.45%
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Tabela C.5 — Cálculo dos indicadores da variante A em 1999 - cereais de sequeiro

Agregados Trigo mole Cevada Pousio Alqueive Rotação

Despesas 81.68 73.62 13.07 168.37
Vendas 83.83 73.32 3.43 160.58

Margem bruta 2.16 -0.30 3.43 -13.07 -7.78

Ajudas 61.44 50.76 112.19
Receita total 145.27 124.08 3.43 272.78

Margem bruta total 63.59 50.46 3.43 -13.07 104.41

Ajudas/custos 75.22% 68.94% 66.64%
Ajudas/vendas 73.28% 69.23% 69.86%
Ajudas/receita total 42.29% 40.91% 41.13%
Ajudas/margem bruta total 96.61% 100.59% 107.45%

Tabela C.6 — Cálculo dos indicadores da variante B em 1999 - cereais de sequeiro

Agregados Trigo rijo Cevada Pousio Alqueive Rotação

Despesas 81.68 73.62 13.07 168.37
Vendas 63.08 73.32 3.43 139.83

Margem bruta -18.60 -0.30 3.43 -13.07 -28.54

Ajudas 125.30 50.76 176.06
Receita total 188.38 124.08 3.43 315.88

Margem bruta total 106.70 50.46 3.43 -13.07 147.52

Ajudas/custos 153.41% 68.94% 104.57%
Ajudas/vendas 198.65% 69.23% 125.91%
Ajudas/receita total 66.52% 40.91% 55.73%
Ajudas/margem bruta total 117.43% 100.59% 119.35%

Tabela C.7 — Cálculo dos indicadores da variante C em 1999 - cereais de sequeiro

Agregados Trigo mole Aveia Pousio Alqueive Rotação

Despesas 81.68 67.48 13.07 162.22
Vendas 83.83 62.35 3.43 149.62

Margem bruta 2.16 -5.12 3.43 -13.07 -12.61

Ajudas 61.44 39.18 100.61
Receita total 145.27 101.53 3.43 250.23

Margem bruta total 63.59 34.05 3.43 -13.07 88.00

Ajudas/custos 75.22% 58.06% 62.02%
Ajudas/vendas 73.28% 62.83% 67.25%
Ajudas/receita total 42.29% 38.59% 40.21%
Ajudas/margem bruta total 96.61% 115.05% 114.33%
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Tabela C.8 — Cálculo dos indicadores da variante D em 1999 - cereais de sequeiro

Agregados Trigo rijo Aveia Pousio Alqueive Rotação

Despesas 81.68 67.48 13.07 162.22
Vendas 63.08 62.35 3.43 128.86

Margem bruta -18.60 -5.12 3.43 -13.07 -33.37

Ajudas 125.30 39.18 164.48
Receita total 188.38 101.53 3.43 293.33

Margem bruta total 106.70 34.05 3.43 -13.07 131.11

Ajudas/custos 153.41% 58.06% 101.39%
Ajudas/vendas 198.65% 62.83% 127.64%
Ajudas/receita total 66.52% 38.59% 56.07%
Ajudas/margem bruta total 117.43% 115.05% 125.45%

Tabela C.9 — Cálculo dos indicadores da variante A em 2004 - cereais de sequeiro

Agregados Trigo mole Cevada Pousio Alqueive Rotação

Despesas 87.65 79.47 15.76 182.88
Vendas 90.61 80.18 3.13 173.92

Margem bruta 2.96 0.70 3.13 -15.76 -8.97

Ajudas 63.75 51.25 115.00
Receita total 154.36 131.43 3.13 288.92

Margem bruta total 66.71 51.95 3.13 -15.76 106.03

Ajudas/custos 72.73% 64.49% 62.88%
Ajudas/vendas 70.36% 63.92% 66.12%
Ajudas/receita total 41.30% 38.99% 39.80%
Ajudas/margem bruta total 95.56% 98.64% 108.46%

Tabela C.10 — Cálculo dos indicadores da variante B em 2004 - cereais de sequeiro

Agregados Trigo rijo Cevada Pousio Alqueive Rotação

Despesas 86.52 79.47 15.76 181.76
Vendas 70.85 80.18 3.13 154.15

Margem bruta -15.68 0.70 3.13 -15.76 -27.61

Ajudas 112.38 51.25 163.63
Receita total 183.22 131.43 3.13 317.78

Margem bruta total 96.70 51.95 3.13 -15.76 136.02

Ajudas/custos 129.88% 64.49% 90.02%
Ajudas/vendas 158.62% 63.92% 106.15%
Ajudas/receita total 61.33% 38.99% 51.49%
Ajudas/margem bruta total 116.21% 98.64% 120.29%
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Tabela C.11 — Cálculo dos indicadores da variante C em 2004 - cereais de sequeiro

Agregados Trigo mole Aveia Pousio Alqueive Rotação

Despesas 87.65 73.40 15.76 176.81
Vendas 90.61 71.05 3.13 164.78

Margem bruta 2.96 -2.35 3.13 -15.76 -12.03

Ajudas 63.75 51.25 115.00
Receita total 154.36 122.30 3.13 279.78

Margem bruta total 66.71 48.90 3.13 -15.76 102.97

Ajudas/custos 72.73% 69.82% 65.04%
Ajudas/vendas 70.36% 72.14% 69.79%
Ajudas/receita total 41.30% 41.91% 41.10%
Ajudas/margem bruta total 95.56% 104.81% 111.68%

Tabela C.12 — Cálculo dos indicadores da variante D em 2004 - cereais de sequeiro

Agregados Trigo rijo Aveia Pousio Alqueive Rotação

Despesas 86.52 73.40 15.76 175.68
Vendas 70.85 71.05 3.13 145.02

Margem bruta -15.68 -2.35 3.13 -15.76 -30.66

Ajudas 112.38 51.25 163.63
Receita total 183.22 122.30 3.13 308.64

Margem bruta total 96.70 48.90 3.13 -15.76 132.96

Ajudas/custos 129.88% 69.82% 93.14%
Ajudas/vendas 158.62% 72.14% 112.83%
Ajudas/receita total 61.33% 41.91% 53.01%
Ajudas/margem bruta total 116.21% 104.81% 123.06%
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Apêndice D

Montantes da compensação suplementar

pela retirada de terras em Portugal
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Apêndice E

Orçamentos das actividades intermédias

Tabela E.1 — Orçamento da actividade pastagens permanentes em 1992 - despesas

Natureza das despesas kg/ha h/ha €/kg €/h €/ha

Adubação de cobertura 20.67

Adubo (Super 18) 100.00 0.114 11.37
Transporte do adubo – enc. variáveis 0.25 7.483 1.87
Transporte do adubo – condutor 0.25 3.178 0.79
Transporte do adubo – indiferenciado 0.25 2.017 0.50
Distribuição do adubo – enc. variáveis 0.50 7.057 3.53
Distribuição do adubo – condutor 0.50 3.178 1.59
Distribuição do adubo – indiferenciado 0.50 2.017 1.01

Total 20.67
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Tabela E.2 — Orçamento da actividade feno em 1992 - despesas

Natureza das despesas kg/ha h/ha €/kg €/h €/ha

Preparação do terreno 36.13

Lavoura – encargos variáveis 1.25 7.936 9.92
Lavoura – condutor 1.25 2.855 3.57
Escarificação – enc. variáveis 1.30 6.920 9.00
Escarificação – condutor 1.30 2.855 3.71
Gradagem – enc. variáveis 1.00 7.076 7.08
Gradagem – condutor 1.00 2.855 2.85

Sementeira e fertilização 120.66

Semente – aveia 80.00 0.440 35.18
Semente – ervilhaca 30.00 1.319 39.58
Adubo (18-46-0) 200.00 0.167 33.39
Transporte da semente e adubo – enc. variáveis 0.25 7.434 1.86
Transporte da semente e adubo – condutor 0.25 2.855 0.71
Transporte da semente e adubo – indiferenciado 0.25 1.721 0.43
Distribuição da semente e adubo – enc. variáveis 0.75 8.099 6.07
Distribuição da semente e adubo – condutor 0.75 2.855 2.14
Distribuição da semente e adubo – indiferenciado 0.75 1.721 1.29
Enterramento da semente – enc. variáveis 1.00 6.920 6.92
Enterramento da semente – condutor 1.00 2.855 2.85

Adubação de cobertura 28.19

Adubo (Ureia) 60.00 0.315 18.90
Transporte do adubo – enc. variáveis 0.25 7.483 1.87
Transporte do adubo – condutor 0.25 3.178 0.79
Transporte do adubo – indiferenciado 0.25 2.017 0.50
Distribuição do adubo – enc. variáveis 0.50 7.057 3.53
Distribuição do adubo – condutor 0.50 3.178 1.59
Distribuição do adubo – indiferenciado 0.50 2.017 1.01

Colheita 70.27

Corte – enc. variáveis 1.00 10.074 10.07
Corte – condutor 1.00 3.178 3.18
Virador-juntador – enc. variáveis 0.75 3.312 2.48
Virador-juntador – condutor 0.75 3.178 2.38
Enfardação – enc. variáveis 1.50 11.502 17.25
Enfardação – condutor 1.50 3.178 4.77
Transporte e armazenagem – enc. variáveis 1.50 7.831 11.75
Transporte e armazenagem – condutor 1.50 3.178 4.77
Transporte e armazenagem – indiferenciado 6.75 2.017 13.62

Total 255.25
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Tabela E.3 — Orçamento da actividade pastagens permanentes em 1999 - despesas

Natureza das despesas kg/ha h/ha €/kg €/h €/ha

Adubação de cobertura 26.06

Adubo (Super 18) 100.00 0.142 14.20
Transporte do adubo – enc. variáveis 0.25 9.083 2.27
Transporte do adubo – condutor 0.25 4.580 1.15
Transporte do adubo – indiferenciado 0.25 2.834 0.71
Distribuição do adubo – enc. variáveis 0.50 8.056 4.03
Distribuição do adubo – condutor 0.50 4.580 2.29
Distribuição do adubo – indiferenciado 0.50 2.834 1.42

Total 26.06
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Tabela E.4 — Orçamento da actividade feno em 1999 - despesas

Natureza das despesas kg/ha h/ha €/kg €/h €/ha

Preparação do terreno 49.04

Lavoura – encargos variáveis 1.25 10.994 13.74
Lavoura – condutor 1.25 4.442 5.55
Escarificação – enc. variáveis 1.30 7.911 10.28
Escarificação – condutor 1.30 4.442 5.77
Gradagem – enc. variáveis 1.00 9.243 9.24
Gradagem – condutor 1.00 4.442 4.44

Sementeira e fertilização 124.49

Semente – aveia 80.00 0.364 29.13
Semente – ervilhaca 30.00 1.176 35.29
Adubo (18-46-0) 200.00 0.220 43.98
Transporte da semente e adubo – enc. variáveis 0.25 9.083 2.27
Transporte da semente e adubo – condutor 0.25 4.442 1.11
Transporte da semente e adubo – indiferenciado 0.25 2.750 0.69
Distribuição da semente e adubo – enc. variáveis 0.75 8.834 6.63
Distribuição da semente e adubo – condutor 0.75 4.442 3.33
Distribuição da semente e adubo – indiferenciado 0.75 2.750 2.06
Enterramento da semente – enc. variáveis 1.00 7.911 7.91
Enterramento da semente – condutor 1.00 4.442 4.44

Adubação de cobertura 22.15

Adubo (Ureia) 60.00 0.172 10.30
Transporte do adubo – enc. variáveis 0.25 9.083 2.27
Transporte do adubo – condutor 0.25 4.580 1.15
Transporte do adubo – indiferenciado 0.25 2.834 0.71
Distribuição do adubo – enc. variáveis 0.50 8.056 4.03
Distribuição do adubo – condutor 0.50 4.580 2.29
Distribuição do adubo – indiferenciado 0.50 2.834 1.42

Colheita 84.99

Corte – enc. variáveis 1.00 9.940 9.94
Corte – condutor 1.00 4.580 4.58
Virador-juntador – enc. variáveis 0.75 3.479 2.61
Virador-juntador – condutor 0.75 4.580 3.44
Enfardação – enc. variáveis 1.50 13.078 19.62
Enfardação – condutor 1.50 4.580 6.87
Transporte e armazenagem – enc. variáveis 1.50 7.961 11.94
Transporte e armazenagem – condutor 1.50 4.580 6.87
Transporte e armazenagem – indiferenciado 6.75 2.834 19.13

Total 280.67
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Tabela E.5 — Orçamento da actividade pastagens permanentes em 2004 - despesas

Natureza das despesas kg/ha h/ha €/kg €/h €/ha

Adubação de cobertura 29.84

Adubo (Super 18) 100.00 0.155 15.50
Transporte do adubo – enc. variáveis 0.25 10.561 2.64
Transporte do adubo – condutor 0.25 6.150 1.54
Transporte do adubo – indiferenciado 0.25 3.352 0.84
Distribuição do adubo – enc. variáveis 0.50 9.154 4.58
Distribuição do adubo – condutor 0.50 6.150 3.08
Distribuição do adubo – indiferenciado 0.50 3.352 1.68

Total 29.84
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Tabela E.6 — Orçamento da actividade feno em 2004 - despesas

Natureza das despesas kg/ha h/ha €/kg €/h €/ha

Preparação do terreno 59.74

Lavoura – encargos variáveis 1.25 12.440 15.55
Lavoura – condutor 1.25 6.000 7.50
Escarificação – enc. variáveis 1.30 9.205 11.97
Escarificação – condutor 1.30 6.000 7.80
Gradagem – enc. variáveis 1.00 10.922 10.92
Gradagem – condutor 1.00 6.000 6.00

Sementeira e fertilização 129.03

Semente – aveia 80.00 0.235 18.80
Semente – ervilhaca 30.00 1.398 41.93
Adubo (18-46-0) 200.00 0.240 48.00
Transporte da semente e adubo – enc. variáveis 0.25 10.716 2.68
Transporte da semente e adubo – condutor 0.25 6.000 1.50
Transporte da semente e adubo – indiferenciado 0.25 3.270 0.82
Distribuição da semente e adubo – enc. variáveis 0.75 11.129 8.35
Distribuição da semente e adubo – condutor 0.75 6.000 4.50
Distribuição da semente e adubo – indiferenciado 0.75 3.270 2.45
Enterramento da semente – enc. variáveis 1.00 9.205 9.21
Enterramento da semente – condutor 1.00 6.000 6.00

Adubação de cobertura 27.54

Adubo (Ureia) 60.00 0.220 13.20
Transporte do adubo – enc. variáveis 0.25 10.561 2.64
Transporte do adubo – condutor 0.25 6.150 1.54
Transporte do adubo – indiferenciado 0.25 3.352 0.84
Distribuição do adubo – enc. variáveis 0.50 9.154 4.58
Distribuição do adubo – condutor 0.50 6.150 3.08
Distribuição do adubo – indiferenciado 0.50 3.352 1.68

Colheita 102.62

Corte – enc. variáveis 1.00 11.417 11.42
Corte – condutor 1.00 6.150 6.15
Virador-juntador – enc. variáveis 0.75 4.133 3.10
Virador-juntador – condutor 0.75 6.150 4.61
Enfardação – enc. variáveis 1.50 14.719 22.08
Enfardação – condutor 1.50 6.150 9.23
Transporte e armazenagem – enc. variáveis 1.50 9.457 14.19
Transporte e armazenagem – condutor 1.50 6.150 9.23
Transporte e armazenagem – indiferenciado 6.75 3.352 22.63

Total 318.93
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Apêndice F

Produtividades do Plano de

Regionalização

Tabela F.1 — Produtividades do Plano de Regionalização aplicáveis aos anos analisados

Ano Produtividade (kg/ha) Fonte

1999

Limite inferior 1,100 Despacho Normativo n.º 43-A/96
Limite superior 1,550 id .

2004

Limite inferior 1,100 Despacho Normativo n.º 37/2001
Limite superior 1,500 id.
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Apêndice G

Efectivos bovinos e ovinos (1999 – 2006)

Tabela G.1 — Efectivos bovinos e ovinos entre 2002 e 2007, em Portugal

Espécie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bovinos 204,000 204,000 217,000 225,000 253,000 253,000 262,000 295,000
Ovinos 1,194,000 1,193,000 1,159,000 1,138,000 1,154,000 1,154,000 1,142,000 1,164,000

Fonte: adaptado de INE (2001a, 2002, 2003, 2004, 2005a, 2006a, 2007, 2008)

233



Apêndice H

Áreas semeadas com cereais (2002 – 2007)

Tabela H.1 — Áreas semeadas com cereais entre 2002 e 2007, em Portugal

Cereais 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Trigo mole 42,374 30,154 35,402 120,639 101,421 53,524
Trigo rijo 188,319 144,163 152,044 2,088 3,263 1,394
Cevada 11,197 11,197 15,891 34,330 44,154 40,476
Aveia 57,127 54,101 55,801 53,658 53,674 46,064

Fonte: adaptado de INE (2005a, 2006a, 2007, 2008)
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Apêndice I

Legislação comunitária consultada

Regulamento (CEE) n.º 805/68 do Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a or-

ganização comum de mercado no sector da carne de bovino (JOCE n.º L 148, de 28/06/1968;

pp. 24–34).

Regulamento (CEE) n.º 2727/75 do Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece a

organização comum de mercado no sector dos cereais (JOCE n.º L 281, de 1/11/1975; pp.

1–16).

Regulamento (CEE) n.º 3103/76 do Conselho, de 16 de Dezembro de 1976, relativo à

ajuda para o trigo duro (JOCE n.º L 351, de 21/12/1976; pp. 1–2).

Regulamento (CEE) n.º 1357/80 do Conselho, de 5 de Junho de 1980, que instaura um

sistema de prémios para a manutenção de vacas em aleitamento (JOCE n.º L 140, de

5/06/1980; pp. 1–3).

Regulamento (CEE) n.º 1837/80 do Conselho, de 27 de Junho de 1980, que estabelece a

organização comum de mercado no sector das carnes de ovino e caprino (JOCE n.º L 183,

de 16/07/1980; pp. 1–15).

Regulamento (CEE) n.º 797/85 do Conselho, de 12 de Março de 1985, relativo à melhoria

da eficácia das estruturas agrícolas (JOCE n.º L 93, de 30/03/1985, pp. 1–18).

Regulamento (CEE) n.º 467/87 do Conselho, de 10 de Fevereiro de 1987, que altera o Re-

gulamento (CEE) n.º 805/68, que estabelece a organização comum de mercado no sector
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da carne de bovino, bem como os regimes de prémios concedidos nesse sector (JOCE n.º

L 41, de 17/02/1987; pp. 1–3).

Regulamento (CEE) n.º 468/87 do Conselho, de 10 de Fevereiro de 1987, que estabelece

as regras de execução do regime do prémio especial concedido aos produtores de carne

de bovino (JOCE n.º L 48, de 17/02/1987; pp. 4–5)

Regulamento (CEE) n.º 571/89 do Conselho, de 2 de Março de 1989, que altera o Regu-

lamento (CEE) n.º 805/68, que estabelece a organização comum de mercado no sector da

carne de bovino, revoga o Regulamento (CEE) n.º 1302/73 e que prorroga o Regulamento

(CEE) n.º 4132/88 (JOCE n.º L 61, de 4/03/1989; pp. 43–45).

Regulamento (CEE) n.º 714/89 do Conselho, de 20 de Março de 1989, que estabelece nor-

mas de execução do regime do prémio especial a favor dos produtores da carne de bovino

(JOCE n.º L 78, de 21/03/1989; pp. 38–42).

Regulamento (CEE) n.º 3013/89 do Conselho, de 25 de Setembro de 1989, que estabelece

a organização comum de mercado no sector das carnes de ovino e caprino (JOCE n.º L

289, de 7/10/1989; pp. 1–12).

Regulamento (CEE) n.º 1260/90 da Comissão, de 11 de Maio de 1990, que altera o Re-

gulamento (CEE) n.º 3007/84, que estabelece modalidades de aplicação do prémio aos

produtores de carne de ovino (JOCE n.º L 124, de 15/05/1990; pp. 15–16).

Regulamento (CEE) n.º 1323/90 do Conselho, de 14 de Maio de 1990, que institui uma

ajuda específica à criação de ovinos e caprinos em determinadas zonas desfavorecidas da

Comunidade (JOCE n.º L 132, de 23/05/1990; p. 17).

Regulamento (CEE) n.º 3653/90 do Conselho, de 11 de Dezembro de 1990, que prevê

disposições transitórias relativas à organização comum do mercado dos cereais e do arroz

em Portugal (JOCE n.º L 362, de 27/12/1990; pp. 28–30).

Regulamento (CEE) n.º 3656/90 do Conselho, de 11 de Dezembro de 1990, que altera o

Regulamento (CEE) n.º 3103/76, no que diz respeito à lista das regiões de produção de

trigo duro em que a ajuda é concedida, em Portugal, para tal tipo de trigo (JOCE n.º L 362,

de 27/12/1990; p. 34).

Regulamento (CEE) n.º 1640/91 do Conselho, de 13 de Junho de 1991, que altera o Re-

gulamento (CEE) n.º 1678/85, que fixa as taxas de conversão aplicáveis no sector agrícola
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(JOCE n.º L 150, de 15/06/1991; pp. 38–49).

Regulamento (CEE) n.º 1705/91 do Conselho, de 18 de Junho de 1991, que fixa, para

a campanha de 1991/1992, o montante da ajuda para o trigo duro (JOCE n.º L 162, de

26/06/1991; p. 6).

Regulamento (CEE) n.º 2328/91 do Conselho, de 15 de Julho de 1991, relativo à melhoria

da eficácia das estruturas agrícolas (JOCE n.º L 218, de 6/08/1991, pp. 1–21).

Regulamento (CEE) n.º 1380/92 do Conselho, de 26 de Maio de 1992, que altera o Re-

gulamento (CEE) n.º 1678/85, que fixa as taxas de conversão aplicáveis no sector agrícola

(JOCE n.º L 147, de 29/05/1992; pp. 15–26).

Regulamento (CEE) n.º 1740/92 do Conselho, de 30 de Junho de 1992, que fixa, para a

campanha de comercialização de 1992/1993, o montante da ajuda para o trigo duro (JOCE

n.º L 180, de 1/07/1992; p. 4).

Regulamento (CEE) n.º 1760/92 do Conselho, de 30 de Junho de 1992, que derroga, em

relação ao período de apresentação dos pedidos de 1992/1993, o Regulamento (CEE) n.º

1357/80, que instaura um sistema de prémios para a manutenção de vacas em aleita-

mento (JOCE n.º L 180, de 1/07/1992; p. 32).

Regulamento (CEE) n.º 1765/92 do Conselho, de 30 de Junho de 1992, que institui um

sistema de apoio aos produtores de determinadas culturas arvenses (JOCE n.º L 181, de

1/07/1992; pp. 12–20).

Regulamento (CEE) n.º 1766/92 do Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a

organização comum de mercado no sector dos cereais (JOCE n.º L 181, de 1/07/1992; pp.

21–39).

Regulamento (CEE) n.º 2066/92 do Conselho, de 30 de Junho de 1992, que altera o Re-

gulamento (CEE) n.º 805/68, que estabelece a organização comum de mercado no sector

da carne de bovino e revoga o Regulamento (CEE) n.º 468/87, que estabelece as regras

de execução do regime do prémio especial concedido aos produtores de carne de bovino,

bem como o Regulamento (CEE) n.º 1357/80, que instaura um sistema de prémios para a

manutenção de vacas em aleitamento (JOCE n.º L 215, de 30/07/1992; pp. 49–56).

Regulamento (CEE) n.º 2069/92 do Conselho, de 30 de Junho de 1992, que altera o Regu-

lamento (CEE) n.º 3013/89 do Conselho que estabelece a organização comum de mercado
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no sector das carnes de ovino e caprino (JOCE n.º L 215, de 30/07/1992; pp. 59–62).

Regulamento (CEE) n.º 2078/92 do Conselho, de 30 de Junho de 1992, relativo a méto-

dos de produção agrícola compatíveis com as exigências da protecção do ambiente e à

preservação do espaço rural (JOCE n.º L 215, de 30/07/1992; pp. 85–90)

Regulamento (CEE) n.º 3822/92 da Comissão, de 28 de Dezembro de 1992, que fixa as

taxas de conversão agrícolas (JOCE n.º L 387, de 31/12/1992; p. 26).

Regulamento (CEE) n.º 363/93 do Conselho, de 10 de Fevereiro de 1993, que altera o Re-

gulamento (CEE) n.º 3013/89 que estabelece a organização comum de mercado no sector

das carnes de ovino e caprino e o Regulamento (CEE) n.º 1323/90 que institui uma ajuda

específica à criação de ovinos e caprinos em determinadas zonas desfavorecidas da Co-

munidade (JOCE n.º L 42, de 19/02/1993; pp. 1–2).

Regulamento (CEE) n.º 364/93 do Conselho, de 10 de Fevereiro de 1993, que altera o Re-

gulamento (CEE) n.º 1765/92 que institui um sistema de apoio aos produtores de deter-

minadas culturas arvenses (JOCE n.º L 42, de 19/02/1993; pp. 3–4).

Regulamento (CEE) n.º 502/93 da Comissão, de 4 de Março de 1993, que determina, para

os Estados-membros e em relação à campanha de 1992, a perda de rendimento e o mon-

tante do prémio pagável por ovelha e por cabra, bem como a ajuda específica à criação de

ovinos e de caprinos em determinadas zonas desfavorecidas da Comunidade (JOCE n.º L

54, de 5/03/1993; pp. 8–10).

Regulamento (CEE) n.º 738/93 do Conselho, de 17 de Março de 1993, que altera o regime

transitório de organização comum do mercado dos cereais e do arroz em Portugal previsto

no Regulamento (CEE) n.º 3653/90 (JOCE n.º L 77, de 31/03/1993; pp. 1–3).

Regulamento (CEE) n.º 747/93 do Conselho, de 17 de Março de 1993, que derroga, no

que diz respeito a Portugal ao prémio para vacas em aleitamento, o Regulamento (CEE)

n.º 805/68 do Conselho que estabelece a organização comum de mercado no sector da

carne de bovino (JOCE n.º L 77, de 31/03/1993; p. 15).

Regulamento (CEE) n.º 1209/93 da Comissão, de 17 de Maio de 1993, que fixa as taxas de

conversão agrícolas e outras consequências do realinhamento monetário de 13 de Maio

de 1993 (JOCE n.º L 122, de 18/05/1993; pp. 41–42).
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Regulamento (CEE) n.º 2121/93 da Comissão, de 30 de Julho de 1993, que fixa as taxas de

conversão agrícolas (JOCE n.º L 191, de 31/07/1993; pp. 52–53).

Regulamento (CE) n.º 231/94 do Conselho, de 24 de Janeiro de 1994, que altera o Regula-

mento (CEE) n.º 1765/92, que institui um sistema de apoio aos produtores de determina-

das culturas arvenses (JOCE n.º L 30, de 3/02/1994; pp. 2–6).

Regulamento (CE) n.º 762/94 da Comissão, de 6 de Abril de 1994, que estabelece as nor-

mas de execução do Regulamento (CEE) n.º 1675/92 do Conselho no que respeita à reti-

rada de terras (JOCE n.º L 90, de 7/04/1994; pp. 8–12)

Regulamento (CE) n.º 1972/94 da Comissão, de 29 de Julho de 1994, que fixa as taxas de

conversão agrícolas (JOCE n.º L 198, de 30/07/1994; pp. 114–115).

Regulamento (CE) nº 3116/94 do Conselho, de 12 de Dezembro de 1994, que altera o

Regulamento (CEE) nº 1765/92 que institui um sistema de apoio aos produtores de deter-

minadas culturas arvenses (JOCE n.º L 330, de 21/12/1994; p. 1–3).

Regulamento (CE) n.º 1237/95 da Comissão, de 31 de Maio de 1995, que estabelece as

normas de execução relativamente ao estabilizador dos rendimentos utilizados para o

cálculo dos pagamentos compensatórios previstos pelo Regulamento (CEE) n.º 1765/92

(JOCE n.º L 121, de 1/06/1995; pp. 29–30).

Regulamento (CE) n.º 1664/95 da Comissão, de 7 de Julho de 1995, que altera os regu-

lamentos do sector dos cereais, das oleaginosas e das proteaginosas, que estabeleceram,

antes de 1 de Fevereiro de 1995, determinados preços e montantes cujos valores valores

em ecus foram adaptados devido à supressão do factor de correcção das taxas de conver-

são agrícolas (JOCE n.º L 158, de 8/07/1995; pp. 13–15).

Regulamento (CE) n.º 1766/95 da Comissão, de 21 de Julho de 1995, que fixa as taxas de

conversão agrícolas (JOCE n.º L 172, de 22/07/1995; pp. 1–2).

Regulamento (CE) n.º 2417/95 da Comissão, de 13 de Outubro de 1995, que actualiza e

altera os regulamentos do sector da carne de bovino que estabeleceram, antes de 1 de

Fevereiro de 1995, determinados preços e montantes cujos valores em ecus foram adapta-

dos devido à supressão do factor de correcção das taxas de conversão agrícolas (JOCE n.º

L 248, de 14/10/1995; pp. 39–40).

Regulamento (CE) n.º 40/96 da Comissão, de 12 de Janeiro de 1996, que actualiza e altera
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os regulamentos do sector da carne de ovino e caprino que estabeleceram, antes de 1 de

Fevereiro de 1995, determinados preços e montantes cujos valores em ecus foram adapta-

dos devido à supressão do factor de correcção das taxas de conversão agrícolas (JOCE n.º

L 10, de 13/01/1996, pp. 6–7).

Regulamento (CE) n.º 1304/96 da Comissão, de 5 de Julho de 1996, que fixa as taxas de

conversão agrícolas (JOCE n.º L 167, de 6/07/1996; pp. 11–12).

Regulamento (CE) n.º 1575/96 do Conselho, de 30 de Julho de 1996, que altera o Regu-

lamento (CEE) nº 1765/92 que institui um sistema de apoio aos produtores de determi-

nadas culturas arvenses, e revoga o Regulamento (CEE) n.º 1541/93 (JOCE n.º L 206, de

16/08/1996; pp. 1–2).

Regulamento (CE) n.º 2222/96 do Conselho, de 18 de Novembro de 1996, que altera o

Regulamento (CEE) n.º 805/68 que estabelece a organização comum de mercado no sector

da carne de bovino (JOCE n.º L 296, de 21/11/1996; pp. 50–54).

Regulamento (CE) n.º 1469/97 do Conselho, de 22 de Julho de 1997, que derroga certas

disposições do Regulamento (CEE) nº 1765/92 que institui um sistema de apoio aos pro-

dutores de determinadas culturas arvenses (JOCE n.º L 200, de 29/07/1997; pp. 2–3).

Regulamento (CE) n.º 1535/97 da Comissão, de 31 de Julho de 1997, que fixa as taxas de

conversão agrícolas (JOCE n.º L 206, de 1/08/1997; pp. 19–20).

Regulamento (CE) nº 2309/97 do Conselho, de 17 de Novembro de 1997, que altera o

Regulamento (CEE) nº 1765/92 que institui um sistema de apoio aos produtores de deter-

minadas culturas arvenses (JOCE n.º L 321, de 22.11.1997; pp. 3–6).

Regulamento (CE) nº 193/98 do Conselho, de 20 de Janeiro de 1998, que altera o Regula-

mento (CEE) n.º 1323/90 que institui uma ajuda específica à criação de ovinos e caprinos

em determinadas zonas desfavorecidas da Comunidade (JOCE n.º L 20, de 27/01/1998; p.

18).

Regulamento (CE) n.º 1562/98 da Comissão, de 20 de Julho de 1998, que fixa as taxas de

conversão agrícolas (JOCE n.º L 203, de 21/07/1998; pp. 3–4).

Regulamento (CE) n.º 2467/98 do Conselho, de 3 de Novembro de 1998, que estabelece a

organização comum de mercado no sector das carnes de ovino e caprino (JOCE n.º L 312,

de 20/11/1998; pp. 1–18).
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Regulamento (CE) nº 2866/98 do Conselho, de 31 de Dezembro de 1998, relativo às taxas

de conversão entre o euro e as moedas dos Estados-membros que adoptam o euro (JOCE

n.º L 359, de 31/12/1998; pp. 1–2).

Regulamento (CE) n.° 1251/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, que institui um

sistema de apoio aos produtores de determinadas culturas arvenses (JOCE n.º L 160, de

26/06/1999; pp.1–14).

Regulamento (CE) n.° 1253/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, que altera o Re-

gulamento (CEE) n.° 1766/92 que estabelece a organização comum de mercado no sector

dos cereais e revoga o Regulamento (CEE) n.° 2731/75 que fixa as qualidades-tipo do trigo

mole, do centeio, da cevada, do milho e do trigo duro (JOCE n.º L 160, de 26/06/1999; pp.

18–20).

Regulamento (CE) n.° 1254/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a

organização comum de mercado no sector da carne de bovino (JOCE n.º L 160, de 26/06/1999;

pp. 21–47).

Regulamento (CE) n.° 1257/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, relativo ao apoio

do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA) ao desenvolvimento

rural e que altera e revoga determinados regulamentos (JOCE n.º L 160, de 26/06/1999;

pp. 80–102).

Regulamento (CE) n.° 1750/1999 da Comissão, de 23 de Julho de 1999, que estabelece

as regras de execução pormenorizadas do Regulamento (CE) n.° 1257/1999 do Conselho

relativo ao apoio do Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA) ao desen-

volvimento rural (JOCE n.º L 214, de 13/08/1999; pp. 31–52).

Regulamento (CE) n.° 2342/1999 da Comissão, de 28 de Outubro de 1999, que estabelece

normas de execução do Regulamento (CE) n.° 1254/1999 do Conselho, que estabelece a

organização comum de mercado no sector da carne de bovino, no que respeita ao regime

de prémios (JOCE n.º L 281, de 04/11/1999 pp. 30–52).

Regulamento (CE) n.º 408/2000 da Comissão, de 23 de Fevereiro de 2000, que determina,

para os Estados-Membros e em relação à campanha de 1999, a perda de rendimento, o

montante do prémio pagável por ovelha e por cabra e o pagamento da ajuda específica

à criação de ovinos e caprinos em determinadas regiões desfavorecidas da Comunidade

(JOCE n.º L 51, de 24/02/2000; pp. 13–14).
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Regulamento (CE) n.º 823/2001 do Conselho, de 24 de Abril de 2001, que altera o Re-

gulamento (CEE) n.º 738/93 que altera o regime transitório de organização comum do

mercado dos cereais e do arroz em Portugal previsto no Regulamento (CEE) n.º 3653/90

(JOCE n.º L 120, de 24/04/2001; p. 2).

Regulamento (CE) n.° 2529/2001 do Conselho, de 19 de Dezembro de 2001, que estabe-

lece a organização comum de mercado no sector das carnes de ovino e caprino (JOCE n.º

L 341, de 22/12/2001; pp. 3–14).

Regulamento (CE) n.° 1782/2003 do Conselho, de 29 de Setembro de 2003, que estabelece

regras comuns para os regimes de apoio directo no âmbito da política agrícola comum e

institui determinados regimes de apoio aos agricultores e altera os Regulamentos (CEE)

n.° 2019/93, (CE) n.° 1452/2001, (CE) n.° 1453/2001, (CE) n.° 1454/2001, (CE) n.° 1868/94,

(CE) n.° 1251/1999, (CE) n.° 1254/1999, (CE) n.° 1673/2000, (CEE) n.° 2358/71, e (CE) n.°

2529/2001 (JOCE n.º L 270, de 21/10/2003; pp. 1–69).
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Apêndice J

Legislação nacional consultada

Portaria n.º 377/88, de 11 de Junho (DR I Série n.º 134, de 11/06/1988; pp. 2460–2462).

Portaria n.º 698/94, de 26 de Julho (DR I Série-B n.º 171, de 26/07/1994; pp. 4143–4149).

Portaria n.º 393/96, de 21 de Agosto (DR I Série-B n.º 193, de 21/08/1996; pp. 2608–2610).

Despacho Normativo n.º 43-A/96 (DR I Série-B n.º 250, de 28/10/1996; pp. 3798-(2)–3798-

(18)).

Portaria n.º 85/98, de 19 de Fevereiro ((DR I Série-B n.º 42, de 19/02/1998; pp. 685–697).

Despacho Normativo n.º 2/2000 (DR I Série-B n.º 7, de 10/01/2000; pp. 72–74).

Portaria n.º 475/2001, de 10 de Maio (DR I Série-B n.º 108, de 10/05/2001; pp. 2751–2778).

Despacho Normativo n.º 37/2001 (DR I Série-B n.º 229, de 02/10/2001; pp. 6245–6263).

Portaria 1212/2003, de 16 de Outubro (DR I Série-B n.º 240, de 16/10/2003; pp. 6894–

6931).

Despacho Normativo n.º 32/2004 (DR I Série-B n.º 169, de 20/07/2004; pp. 4458–4459).

Portaria 254/2005, de 14 de Março (DR I Série-B n.º 51, de 14/03/2005; pp. 2233–2255).

243



Bibliografia

Abreu, J. M., Bruno-Soares, A. M., & Calouro, F. (2000). Intake and Nutritive Value of Medi-

terranean Forrages and Diets. IsaPress - Instituto Superior de Agronomia, Lisboa.

Avillez, F., Jorge, M. N., Trindade, C. P., Pereira, N., Serrano, P., & Ribeiro, I. (2004). Ren-

dimento e Competitividade Agrícolas em Portugal - Evolução recente, situação actual e

perspectivas futuras. Coimbra: Livraria Almedina.

Bettencourt, E., & Romão, R. (2008). Maneio Reprodutivo em Explorações de Bovinos de

Carne. Comunicação oral apresentada no I Ciclo de Palestras Temáticas sobre Gestão

Reprodutiva em Bovinos de Carne - 5 e 6 de Dezembro de 2008 - Portalegre - disponível

em http://www.bovinoalentejano.com.pt/.

Bocquier, F., Theriez, M., Prache, S., & Brelurut, A. (1990). Alimentacón de Ovinos. In

J. Jarrigue (Ed.) Alimentacion de Bovinos, Ovinos y Caprinos, chap. 13. Madrid: Ediciones

Mundi-Prensa.

Comissão das Comunidades Europeias (1991a). The Development and Future of the CAP.

Follow-up to the Reflections Paper of the Commission( COM(91)100 of 1 February 1991)

- Proposals of the Commision. Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Euro-

peias, Bruxelas.

Comissão das Comunidades Europeias (1991b). The Development and Future of the CAP.

Reflections Paper of the Commission, COM(91)100. Serviço de Publicações Oficiais das

Comunidades Europeias, Bruxelas.

Comissão Europeia (1997). Primeiro Relatório sobre a Coesão Económica e Social - 1996.

Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, Luxemburgo.

Comissão Europeia (1998a). Agenda 2000 - Para uma União Reforçada e Alargada. Suple-

mento 5/97 - Boletim da União Europeia. Serviço de Publicações Oficiais das Comuni-

dades Europeias, Luxemburgo.

Comissão Europeia (1998b). Europa... Perguntas e Respostas - De que forma gere a União

Europeia a agricultura e a pesca? Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades

244



Europeias, Luxemburgo.

Comissão Europeia (1998c). Europa... Perguntas e Respostas - Quando chegará o Euro aos

nossos bolsos? Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, Luxem-

burgo.

Comissão Europeia (1999). Reforma da PAC: Uma política para o futuro. Direcção-Geral

da Agricultura.

Comissão para a seca 2005 (2005). Relatório de Balanço - Seca 2005. Comissão para a seca

2005.

Coutinho, J., Maçãs, B., Dias, A. S., & Pinheiro, N. (1999). Uso de cereais com interesse

forrageiro como complemento alimentar na produção animal extensiva. In Pastagens e

Forragens, vol. 20. Elvas: Sociedade Portuguesa de Pastagens e Forragens.

Cunha, A. (2004). A Política Agrícola Comum na Era da Globalização. Coimbra: Livraria

Almedina.

Fearne, A. (1997). The History and Development of the CAP 1945-1990. In C. Ritson, &

D. Harvey (Eds.) The Common Agricultural Policy. Wallingford: Centre for Agriculture

and Biosciences International.

Feio, M. (1963). Crítica ao estudo económico do plano de rega do alentejo. Federação dos

Grémios da Lavoura do Baixo Alentejo, Beja.

Feio, M. (1991). Clima e Agricultura. Publicações. Lisboa: Ministério da Agricultura, Pescas

e Alimentação - Direcção Geral de Planeamento e Agricultura.

Gama, L. (2002). Melhoramento Genético Animal. Lisboa: Escolar Editora.

Geay, Y., & Micol, D. (1990). Alimentacón de Bovinos en Crescimiento y Cebo. In J. Jarrigue

(Ed.) Alimentacion de Bovinos, Ovinos y Caprinos, chap. 12. Madrid: Ediciones Mundi-

Prensa.

Hubbard, L., & Ritson, C. (1997). Reform of the CAP: From Mansholt to Mac Sharry. In

C. Ritson, & D. Harvey (Eds.) The Common Agricultural Policy. Wallingford: Centre for

Agriculture and Biosciences International.

INE (1991). Estatísticas Agrícolas - 1990. Instituto Nacional de Estatística, Lisboa.

INE (1992). Recenseamento Geral Agrícola: Resultados definitivos: Dados gerais - 1989.

Instituto Nacional de Estatística, Lisboa.

INE (2001a). Estatísticas Agrícolas - 2000. Instituto Nacional de Estatística, Lisboa.

INE (2001b). Recenseamento Geral da Agricultura - 1999. Instituto Nacional de Estatística,

Lisboa.

INE (2002). Estatísticas Agrícolas - 2001. Instituto Nacional de Estatística, Lisboa.

INE (2003). Estatísticas Agrícolas - 2002. Instituto Nacional de Estatística, Lisboa.

245



INE (2004). Estatísticas Agrícolas - 2003. Instituto Nacional de Estatística, Lisboa.

INE (2005a). Estatísticas Agrícolas - 2004. Instituto Nacional de Estatística, Lisboa.

INE (2005b). Metainformação. http://metaweb.ine.pt/sim/CONCEITOS/.

INE (2006a). Estatísticas Agrícolas - 2005. Instituto Nacional de Estatística, Lisboa.

INE (2006b). Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas 2005. Instituto Nacional de

Estatística, Lisboa.

INE (2007). Estatísticas Agrícolas - 2006. Instituto Nacional de Estatística, Lisboa.

INE (2008). Estatísticas Agrícolas - 2007. Instituto Nacional de Estatística, Lisboa.

Jainudeen, M. R., & Hafez, E. S. E. (1987a). Reproductive Cycles - Cattle and Water Buffalo.

In E. S. E. Hafez (Ed.) Reproduction in Farm Animals. Lea & Febiger.

Jainudeen, M. R., & Hafez, E. S. E. (1987b). Reproductive Cycles - Sheep and Goats. In

E. S. E. Hafez (Ed.) Reproduction in Farm Animals. Lea & Febiger.

Jarrigue, R. (1990). Ingestión y Digestión de Alimentos. In J. Jarrigue (Ed.) Alimentacion de

Bovinos, Ovinos y Caprinos, chap. 2. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa.

Jorge, R. F. (1988). A Aplicação da Programação Linear ao Planeamento da Empresa Agrí-

cola – texto de apoio da cadeira de Gestão da Empresa Agrícola II . Associação de Estu-

dantes do Instituto Superior de Agronomia, Lisboa.

Madeira, J. P. L. (1996). A Produção de Ovinos no Concelho de Mértola - Análise de três

explorações agrícolas (Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Agronó-

mica). Instituto Superior de Agronomia.

MADRP (2002). Portugal: Um Estado-Membro fortemente penalizado pelo desequilíbrio

dos apoios provenientes do Feoga Garantia e que necessita produzir mais. Ministério

da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas - Gabinete do Ministro.

Mendonça, E. A. (2004). Custos de Execução das Principais Tarefas Agrícolas (Mão-de-Obra

e Máquinas) Setembro 2004. Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica - Minis-

tério da Agricultura, das Pescas e das Florestas.

Morais, M. C. (1989). A Lã - Como Conhecê-la. Lisboa: IROMA.

Muslera Pardo, E., & Ratera García, C. (1991). Praderas y Forrajes - Producción y aprove-

chamento. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa, 2ª edição ed.

Petit, M. (1990). Alimentacón de Vacas de Carne. In J. Jarrigue (Ed.) Alimentacion de Bovi-

nos, Ovinos y Caprinos, chap. 9. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa.

Quelhas dos Santos, J. (1991). Fertilização - Fundamentos da Utilização de Adubos e Cor-

rectivos. Publicações Europa-América.

RICA (1992). Determinação dos Custos de Produção das Principais Produções Vegetais do

Continente, no Ano Agrícola 1898/90. Lisboa: Ministério da Agricultura - Rede de Infor-

246



mação de Contabilidades Agrícolas.

Ritson, C. (1997). Introduction. In C. Ritson, & D. Harvey (Eds.) The Common Agricultural

Policy. Wallingford: Centre for Agriculture and Biosciences International.

Ritson, C., & Swinbank, A. (1997). Europe’s Green Money. In C. Ritson, & D. Harvey (Eds.)

The Common Agricultural Policy. Wallingford: Centre for Agriculture and Biosciences

International.

Rodrigues, M. R. (1994). Ajudas Comunitárias - Regras e Informações Básicas. Lisboa: INGA

- Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola.

Sampaio, J. A. (1990). A Cultura do Trigo. Lisboa: Ministério da Agricultura, Pescas e

Alimentação.

Serrano, J. E., Ventura, P., & Lourenço, M. E. V. (1995). A utilização em pastoreio da forra-

gem de aveia x ervilhaca seca em pé, nos sistemas pecuários extensivos do alentejo. In

Sociedade Portuguesa de Pastagens e Forragens (Ed.) Pastagens e Forragens - Revista da

Sociedade Portuguesa de Pastagens e Forragens, vol. 16.

Sobral, M., Antero, C., Borrego, J. D., & Domingos, A. N. (1987). Recursos Genéticos - Raças

Autóctones - Espécies Ovina e Caprina. Direcção Geral da Pecuária, Lisboa.

SPREGA (Sem data). Sociedade Portuguesa de Recursos Genéticos Animais. Disponível

em http://www.sprega.com.pt/.

Swinbank, A. (1997). The New CAP. In C. Ritson, & D. Harvey (Eds.) The Common Agricul-

tural Policy. Wallingford: Centre for Agriculture and Biosciences International.

Taylor, B. N. (1995). Guide for the Use of the International System of Units. NIST – Uni-

ted States Department of Commerce – National Institute of Standards and Technology,

Gaithersburg.

Troccon, J. L., Berge, P., & Agabriel, J. (1990). Alimentacón de Terneros de Cría y Novillas de

Recría. In J. Jarrigue (Ed.) Alimentacion de Bovinos, Ovinos y Caprinos, chap. 11. Madrid:

Ediciones Mundi-Prensa.

União Europeia (2002). Versões compiladas do Tratado da União Europeia e do Tratado

que institui a Comunidade Europeia (2002/C 325/01; JOCE n.ºC 325, de 24/12/2002).

Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, Bruxelas.

Varela, J. A. S. (2007). A Agricultura Portuguesa na PAC - Balanço de duas décadas de inte-

gração 1986-2006. Coimbra: Edições Almedina, S. A.

Vermorel, M. (1990). Nutrición Energética. In J. Jarrigue (Ed.) Alimentacion de Bovinos,

Ovinos y Caprinos, chap. 3. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa.

Wichern, R. (2004). Economics of common agricultural policy. Direcção Geral dos Assun-

tos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia.

247


	Introdução
	Enquadramento
	Âmbito geográfico do estudo
	Escolha das actividades de produção

	Cereais de sequeiro
	Enquadramento
	Rotação e práticas culturais
	Produtividades e produções
	Ajudas

	Despesas
	Trigo mole e trigo rijo
	Cevada
	Aveia
	Alqueive

	Receitas
	Trabalho

	Actividades intermédias inerentes às actividades de produção animal
	Pastagens permanentes
	Feno

	Ovinos de carne
	Enquadramento
	Despesas
	Receitas
	Trabalho

	Ovinos de leite
	Enquadramento
	Despesas
	Receitas
	Trabalho

	Bovinos de carne
	Enquadramento
	Despesas
	Receitas
	Trabalho

	Da adesão de Portugal à reforma de 1992
	Breves notas sobre a Política Agrícola Comum
	Origem e consolidação
	Primeiras reformas

	O Contexto da Adesão de Portugal à CEE
	Suporte associado a cada uma das actividades em 1992
	Cereais de sequeiro
	Ovinos de carne
	Ovinos de leite
	Bovinos de carne


	A reforma de 1992
	As propostas da Comissão
	Os resultados da reforma
	Os sectores reformados
	As Medidas de Acompanhamento

	Suporte associado a cada uma das actividades em 1999
	Cereais de sequeiro
	Ovinos de carne
	Ovinos de leite
	Bovinos de carne


	A Reforma de 1999
	Antecedentes da reforma
	A Agenda 2000
	Os resultados da reforma
	Os sectores reformados
	O novo regulamento do desenvolvimento rural

	Suporte associado a cada uma das actividades em 2004
	Cereais de sequeiro
	Ovinos de carne
	Ovinos de leite
	Bovinos de carne


	Conclusões
	A evolução entre 1992 e 2004: análise da informação agregada
	O Regime de Pagamento Único e as evoluções futuras

	Informação utilizada no orçamento parcial da actividade cereais de sequeiro
	Montantes da ajuda aos produtores portugueses de cereais
	Cálculo dos indicadores para as variantes da rotação inerente à actividade cereais de sequeiro
	Montantes da compensação suplementar pela retirada de terras em Portugal
	Orçamentos das actividades intermédias
	Produtividades do Plano de Regionalização
	Efectivos bovinos e ovinos (1999 – 2006)
	Áreas semeadas com cereais (2002 – 2007)
	Legislação comunitária consultada
	Legislação nacional consultada

