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Conteúdo: 
A Comissão do Comércio Internacional, a Comissão do Desenvolvimento e a Comissão 
da Agricultura e do Desenvolvimento Rural do Parlamento Europeu reuniram, numa 
audição organizada em 13 de Julho de 2005, os principais intervenientes (países 
terceiros, OCDE, produtores, consumidores, indústria, trabalhadores) na reforma da 
organização comum de mercado (OCM) no sector do açúcar. 
Estes últimos apresentaram os seus pontos de vista sobre a reformulação da reforma 
proposta pela Comissão em 22 de Junho de 2005. Após um intenso debate com os 
deputados do PE membros das comissões competentes para os aspectos internacional e 
comunitário da proposta, as múltiplas implicações desta reforma foram abordadas nas 
perspectivas comercial, agrícola e da ajuda ao desenvolvimento. 
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A Comissão do Comércio Internacional, a Comissão do Desenvolvimento e a Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural do Parlamento Europeu reuniram, numa audição 
organizada em 13 de Julho de 2005, os principais intervenientes (países terceiros, OCDE, 
produtores, consumidores, indústria, trabalhadores) na reforma da organização comum de 
mercado (OCM) no sector do açúcar: 

 
Arvin BOOLELL, representante da Ilha Maurícia, 
Derrick HEAVEN, presidente da Autoridade da Indústria Açucareira da Jamaica, 
Stefan TANGERMANN, director da Direcção da Alimentação, da Agricultura e das Pescas 
(OCDE), 
Alison BURROWS, directora adjunta da Missão Australiana na Bélgica, 
Hubert CHAVANNES, da Confederação Internacional dos Produtores de Beterraba Europeus 
(CIBE), 
Ricardo SERRA-ARIAS, vice-presidente do Comité de Organizações Agrícolas da União 
Europeia (COPA), 
Jean-Michel SAUVAGE, da Confederação Agrícola Europeia (CPE), 
Jim MURRAY, director do Secretariado Europeu da União dos Consumidores (BEUC), 
Jean-Louis BARJOL, da Confederação Europeia dos Fabricantes de Açúcar, 
Alain BEAUMONT e David ZIMMER, da Confederação das Indústrias Utilizadoras de 
Açúcar (CIUS), 
Jacques PELLERIN, da Associação dos Fabricantes de Amido de Cereais da União Europeia, 
Harald WIEDENHOFER, secretário-geral da Federação Europeia dos Sindicatos da 
Alimentação, Agricultura, Hotelaria e Turismo (EFFAT). 
 

Estes últimos apresentaram os seus pontos de vista sobre a reformulação da reforma proposta 
pela Comissão em 22 de Junho de 2005. Após um intenso debate com os deputados do PE 
membros das comissões competentes para os aspectos internacional e comunitário da proposta, 
as múltiplas implicações desta reforma foram abordadas nas perspectivas comercial, agrícola e 
da ajuda ao desenvolvimento. 
 
 
1. Uma proposta que causa mais divisão que federação 
 
As posições dos intervenientes pareceram contraditórias e, na sua maioria, ventilaram críticas 
sobre a natureza ou as lacunas das medidas propostas. O reconhecimento do carácter inevitável 
da reforma da OCM no sector do açúcar constitui, muitas vezes, o único ponto comum, ainda 
que a necessidade de mudança seja justificada por argumentos diferentes, designadamente: 
 

  a condenação das distorções criadas no mercado mundial pela política comunitária do açúcar 
(S. Tangermann e J. Murray); 

  o agravamento dos condicionalismos internacionais sob o triplo efeito do resultado do painel 
sobre o açúcar da OMC, desfavorável à UE, das negociações de Doha em curso, bem como 
da plena aplicação em 2009 da iniciativa "Tudo excepto Armas" (S. Tangermann e A. 
Burrows); 

  as deficiências do actual regime, pouco favorável aos países em vias de desenvolvimento 
(PVD) que não beneficiam dos acordos preferenciais (A. Burrows). 
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Alguns intervenientes defenderam, no entanto, o projecto de reforma:  
 

 O Director da OCDE salientou que esta proposta de reforma melhoraria as condições das 
trocas comerciais e permitiria antecipar o aumento da pressão internacional. 

 
 Para o Director do BEUC, Jim Murray, a proposta atenuaria o dumping do açúcar no 

mercado mundial, mas não o conseguiria eliminar se não fossem tomadas medidas de 
âmbito mais profundo.  

 
 Alison Burrows pronunciou-se igualmente a favor do projecto de reforma, salientando que 

os problemas relacionados com esta OCM não eram uma novidade e que a Austrália 
tencionava fazer valer os seus direitos na OMC. Aludiu, deste modo, à condenação da UE 
pelo Órgão de Recurso da OMC, em 28 de Abril de 2005, no litígio que a opunha ao Brasil, 
à Tailândia e à Austrália1. Recordando o carácter vinculativo das regras da OMC, afirmou 
ainda que nada podia justificar o adiamento dos compromissos assumidos pela OMC, cuja 
aplicação se afigurava possível no quadro actual. Por último, e em resposta às exposições 
dos representantes dos países ACP, Alison Burrows referiu que o acesso preferencial de que 
estes últimos beneficiavam não estava condicionado pelas exportações subvencionadas. 

 
 Em nome da CIUS, Alain Beaumont congratulou-se principalmente com a possibilidade 

dada aos utilizadores industriais de adquirirem matérias-primas a preços mais competitivos, 
permitindo-lhes enfrentar melhor a concorrência internacional. 

 
Com excepção destas escassas opiniões favoráveis, os intervenientes directamente afectados 
pelas mudanças propostas efectuaram uma avaliação relativamente severa, considerando que a 
proposta: 
 

 é demasiado radical, injusta, contrária aos esforços da comunidade internacional para atingir 
os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio e desproporcionada face às exigências reais 
(internas ou externas); 

 negligencia alguns princípios fundamentais, designadamente o da solidariedade preconizada 
pela UE para com os países mais pobres e vulneráveis, ou o da auto-suficiência alimentar da 
UE; 

 ignora as graves consequências sociais e económicas que teria para os Estados-Membros e 
os países ACP, pondo em perigo a sustentabilidade, e até mesmo o futuro, do sector do 
açúcar em alguns deles; 

 ignora o princípio da multifuncionalidade que caracteriza o modelo agrícola europeu. 
 
 
Os debates puseram em evidência diversas interrogações sobre a proposta de reforma, tanto por 
parte dos intervenientes como dos deputados, designadamente a propósito: 
 

  do seu cariz unilateral, uma vez que as medidas previstas implicariam uma mudança dos 
acordos ACP/UE; 

  dos seus beneficiários reais, grupo de que poderão ficar excluídos os pequenos produtores 
comunitários e os países em vias de desenvolvimento, em benefício dos intervenientes de 
maior peso no sector; 

                                                 
1 Esta condenação veio confirmar que o regime do açúcar da UE não respeitava o nº 3 do artigo 3º e o artigo 8º do 
   acordo sobre a agricultura, principalmente pelos benefícios cumulativos concedidos aos produtores de açúcar, na 
   medida em que uma das suas componentes essenciais assenta na existência de subvenções cruzadas. 



 5  

  do impacto real das medidas propostas em termos de abandono das explorações, 
encerramento das fábricas e, sobretudo, supressão de postos de trabalho directos e 
indirectos, em especial nas regiões mais fragilizadas; 

  do cariz adequado da redução de preços como instrumento de gestão do mercado, quando 
para alguns ter-se-ia revelado mais adequada uma gestão das quantidades a produzir; 

  da manutenção a prazo de um nível suficiente de concorrência, na medida em que a reforma 
poderia favorecer a concentração industrial e, posteriormente, a criação de oligopólios na 
indústria do açúcar com um consequente aumentos de preços; 

  da posição e do futuro da produção de açúcar no contexto das energias renováveis. 
 
 
Os pedidos formulados pelos intervenientes e pelos deputados do PE presentes não deixaram de 
coincidir em alguns pontos: 
 

  uma mudança mais moderada e escalonada, mais equilibrada e justa, designadamente para 
os países ACP; 

 uma reforma capaz de conferir suficiente visibilidade e sustentabilidade ao sector 
comunitário e aos países ACP, assim como de preservar a sua unidade; 

 um dispositivo coerente tanto do ponto de vista da política agrícola, do desenvolvimento e 
do comércio externo como com o objectivo de uma política de desenvolvimento rural 
reforçada; 

 uma proposta acompanhada de meios financeiros apropriados e com preocupações sociais, 
para evitar o desaparecimento dos pequenos produtores e a desvitalização das zonas rurais, 
assim bem supressões demasiado acentuadas de postos de trabalho, que não deixariam de 
ocorrer na ausência de iniciativas alternativas e de financiamento. 

 
 
2. As exposições sobre a vertente interna da reforma 
 
 
2.1 Redução dos preços 
 
Apenas os representantes do BEUC e da CIUS se congratularam com a diminuição dos preços. 
Jim Murray, em nome dos consumidores, afirmou que a diminuição da pressão artificial 
exercida pela UE sobre os preços conduzirá a uma produção de açúcar mais responsável. 
Defendeu também a ideia da necessidade de uma diminuição da produção comunitária, na falta 
de uma justificação para se apoiar esta cultura em todos os Estados-Membros. No entender de 
Alain Beaumont e David Zimmer, esta diminuição dos preços tornará as empresas mais 
competitivas no plano internacional devido à aquisição da matéria-prima a preços mais baixos. 
 
Os outros intervenientes consideraram exagerada uma diminuição dos preços fixada a níveis que 
ultrapassam as exigências da OMC (D. Heaven, H. Chavannes). Previram efeitos destrutivos 
para o rendimento dos produtores (H. Chavannes) e perturbadores para o sector da isoglucose, 
que seria obrigado a reduzir os custos para salvaguardar o escoamento dos seus produtos (J. 
Pellerin). Mostraram-se igualmente cépticos quanto à repercussão desta redução nos produtos 
transformados. 
 
Alguns salientaram ainda a ausência de concorrência leal com os países em vias de 
desenvolvimento em que as normas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) não 
fossem respeitadas. 
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2.2 Gestão das quotas 
 
Em matéria de gestão de quotas, Hubert Chavannes preconizou objectivos de produção mais 
ambiciosos e contestou o facto de se usar a produção europeia como variável de referência. Em 
contrapartida, Alain Beaumont e David Zimmer criticaram a manutenção de um sistema de 
quotas nacionais como fonte de entendimento em matéria de preços entre produtores e 
transformadores, ao passo que Jean-Michel Sauvage, em nome da Confederação Agrícola 
Europeia, insistiu na necessidade de uma repartição de quotas mais justa e favorável aos 
pequenos produtores. 
 
 
2.3 Ajuda à reestruturação 
 
O dispositivo relativo ao fundo de reestruturação, defendido pelo PE na sua resolução de Março 
de 2005 e aceite pela Comissão na sua proposta, não foi verdadeiramente posto em causa, 
excepto no caso do COPA, que manifestou reservas sobre o seu mecanismo. Com efeito, 
Ricardo Serra-Arrias contestou a concessão de uma indemnização aos fabricantes pela perda de 
quotas, pois estas não são propriedade daqueles. Foram, não obstante, evocadas algumas 
preocupações relativamente ao nível dos custos - que o BEUC considera elevados, 
designadamente face aos créditos concedidos aos ACP - e à repartição das ajudas (H. 
Wiedenhofer). 
 
As exposições e as posteriores trocas de pontos de vista com os deputados do PE deram origem 
às seguintes recomendações: 
 

  uma redução mais moderada dos preços, sempre limitada às exigências da OMC (H. 
Chavannes, A. Boolell, J.L. Barjol), ou a manutenção do preço da beterraba (J.M. Sauvage); 

  uma revisão da repartição da produção de beterraba na UE (J. Murray), associada a uma 
diminuição das quotas aplicada prioritariamente aos maiores produtores (J.M. Sauvage); 

  um aumento mais acentuado da produção de isoglucose (J. Pellerin); 
 a igualdade de tratamento entre os produtores de beterraba e de cana-de-açúcar (A. Boolell), 

bem como uma melhor taxa de compensação que respeite os limites orçamentais (H. 
Chavannes); 

  a instituição de uma ajuda financeira adaptada aos plantadores afectados pela reestruturação 
da indústria do açúcar (H. Chavannes); 

  a obtenção de garantias quanto à afectação da ajuda à reestruturação, assim como uma 
distribuição mais equitativa das indemnizações em caso de encerramento das fábricas 
(H. Wiedenhofer, R. Serra-Arias). 

 
 
3. As exposições sobre a vertente externa da reforma 
 
 
3.1 Gestão das exportações 
 
Em matéria externa, as subvenções às exportações cristalizam as divergências de opiniões. 
Houve quem as criticasse firmemente em virtude dos seus efeitos perturbadores a nível do 
mercado mundial ou no quadro do direito à soberania alimentar de que todos os países deviam 
usufruir (J.M. Sauvage, J. Murray). Outros participantes no debate deploraram, pelo contrário, o 
abandono de todas as ambições de exportação. Hubert Chavannes defendeu, designadamente, 
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que a retirada da UE do mercado mundial não teria efeitos, a prazo, sobre os preços em virtude 
da política muito activa do Brasil relativamente a este produto, ao passo que a manutenção de 
uma política de exportação permitiria conservar um instrumento de ajustamento em relação à 
produção interna. 
 
 
3.2 Gestão das importações 
 
A unanimidade foi ainda mais manifesta em matéria de importações, ao constatar-se a ausência 
de medidas adequadas para controlar eficazmente a aplicação da iniciativa "Tudo Excepto 
Armas" (TEA) e, designadamente, para evitar o desenvolvimento de um comércio triangular 
através dos países menos avançados (PMA) susceptível de desequilibrar o mercado (R. Serra-
Arias, H. Chavannes). 
 
Pelo seu lado, os representantes dos países ACP salientaram sobretudo a grande apreensão e a 
urgência manifestada por determinados países produtores. A proposta de reforma 
desestabilizaria as suas economias e ameaçaria a sobrevivência de milhares de pequenos 
agricultores, cujas condições de vida já são precárias e que não têm fontes de rendimento 
alternativas. Implicaria também uma reconfiguração das respectivas indústrias do açúcar. Tais 
efeitos seriam desastrosos sem o apoio substancial da UE. Os representantes dos países ACP 
colocaram igualmente a questão do peso e do respeito dos compromissos assumidos pela UE, 
sob a forma de acessos preferenciais permitidos ao abrigo do Protocolo relativo ao açúcar, com 
duas questões subsidiárias: uma relativa à forma mais adequada da ajuda que lhes será 
concedida e a outra referente aos critérios de desenvolvimento a ela associados. Não obstante o 
comércio permaneça um dos principais vectores da luta contra a pobreza para os países ACP, o 
director da OCDE qualificou de ineficaz a ajuda ao desenvolvimento concedida sob a forma de 
distorções comerciais, considerando que o Acordo ACP/UE, embora compreensível por razões 
históricas, constituía uma forma de ajuda inútil para os países que dela viessem a depender, em 
detrimento da valorização das suas vantagens concorrenciais no mercado mundial. O 
representante da Confederação Agrícola Europeia subscreveu as conclusões dos representantes 
ACP, salientando o défice de solidariedade que caracteriza a proposta de reforma na ausência de 
medidas adequadas para reduzir as suas repercussões nas economias destes países.  
 
Alguns aspectos poderiam, contudo, contribuir para fazer convergir as posições: 
 

  a tomada de medidas para evitar o comércio triangular, incluindo, em determinados casos, a 
modificação da iniciativa TEA e a aplicação de quotas (J.L. Barjol, J.M. Sauvage, H. 
Chavannes); 

  o respeito rigoroso dos compromissos assumidos pela UE perante os ACP e a OMC (A. 
Boolell, D. Heaven, A. Burrows); 

  a integração das preocupações sociais e ambientais nos objectivos da OMC (H. 
Wiedenhofer) para impor a reciprocidade nestes dois domínios; 

  a declaração do açúcar como produto sensível nas negociações da OMC em curso (A. 
Boolell); 

  a redução das exportações ao estritamente necessário (H. Chavannes); 
  a adopção de uma solução mais realista para os países ACP produtores de açúcar, 

acompanhada por um plano de acção e medidas de acompanhamento à altura da importância 
dos acordos preferenciais para estes países e dos seus pesados condicionalismos económicos 
e sociais. 
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Esta audição revelou que, para muitos dos intervenientes, a proposta de reforma da Comissão - 
que apenas responde parcialmente à resolução do PE de Março de 2005 – estava ainda, na sua 
forma actual, longe de poder ser aceite. Por conseguinte, um trabalho intenso aguarda as 
comissões parlamentares, sobretudo no que diz respeito à avaliação do impacto do projecto e à 
proposta de instrumentos adequados para garantir a estabilidade do mercado, já que a progressão 
a bom ritmo desta reforma poderá depender de uma prévia clarificação das incertezas que 
rodeiam o seu financiamento. 
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