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1. ENQUADRAMENTO 
 
A região do Baixo Alentejo sofreu uma seca extrema durante 16 meses até Outubro de 
2005. A precipitação acumulada foi de 199 mm. Foi o 2º ano mais seco dos últimos 
105 anos. 
  
O teor de água no solo em 30 de Setembro de 2005 era inferior a 2.1 %; 
 
Durante este período registaram-se restrições à movimentação animal, como 
prevenção da doença da Língua Azul. 
 
 
 

2. MEDIDAS TOMADAS PELO ESTADO PORTUGUÊS 
 
As medidas tomadas pelo Estado português consistiram numa ajuda de minimis para 
alimentação animal, como compensação para os custos do combate à doença da 
língua azul, que originou restrições à circulação dos efectivos pecuários. 
 
Foram também concedidas linhas de crédito a 1 ano para «apoio para a alimentação 
animal» e para «apoio a obras de hidráulica agrícola», destinadas a abeberamento dos 
animais. 
 
Houve ainda lugar a derrogações à regulamentação comunitária, com vista a evitar 
penalizações por incumprimento e disponibilizar área forrageira para alimentação 
animal. Devido à morosidade com que foram implementadas, estas derrogações não 
tiveram o efeito que, à partida, se desejava. 
 
Por último, foi autorizada a canalização de cereais dos stocks de intervenção para 
Portugal. A operacionalização desta medida revelou-se muito tardia. O acesso muito 
restritivo e complexo. Foi pouco eficaz para a resolução do problema, uma vez que os 
cereais provenientes de outras zonas de Portugal apresentaram preços de mercado 
semelhantes aos da intervenção. 
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3. ACTUAÇÃO DA FEDERAÇÃO DE AGRICULTORES DO BAIXO ALENTEJO 
 
Descrição detalhada da situação vivida, às instituições do Estado Português, com 
apresentação de propostas para minimização dos efeitos negativos causados pela 
seca. 
 
Ao nível da União Europeia, foram efectuadas visitas à região do Baixo Alentejo, pelos 
deputados portugueses ao Parlamento Europeu. 
 
Em Fevereiro de 2005 realizaram-se reuniões em Bruxelas com os Deputados 
portugueses ao Parlamento Europeu, com o Presidente da Comissão de Agricultura do 
Parlamento Europeu (Joseph Daul) e com o Director-Geral de Agricultura da Comissão 
Europeia (José Manuel Rodriguez); 
 
Em Julho de 2005 acompanhámos a visita da Comissária de Agricultura Marian Ficher 
Boel ao sul de Portugal, na qual foi possível constatar por via aérea, a dimensão dos 
prejuízos. 
 
Os representantes das instituições da UE foram unânimes no reconhecimento da 
gravidade da situação e na manifestação de solidariedade e de disponibilidade para, 
dentro dos limites institucionais, contribuir para a mitigação do problema. 
 
Como a seca não está abrangida no âmbito do Fundo de Calamidades da União 
Europeia, apesar da solidariedade demonstrada, não houve instrumentos para uma 
actuação efectiva. 
 
 
 

4. O QUE FALTOU FAZER 
 
Em Portugal não existe um Fundo de Calamidades e um sistema de seguros que 
efectivamente apoiem os agricultores. 
 
As linhas de crédito concedidas foram insuficientes para fazer face à situação, visto: 

• terem prazo de 1 ano; 
• serem veiculadas pela banca e, portanto, selectivas; 
• não contemplaram o relançamento da actividade. 

 
Desta forma, geraram-se situações sociais dramáticas, com a falência dos 
agricultores, sobretudo aqueles com explorações agrícolas mais fragilizadas. 
 
Foi severamente comprometido o bem-estar animal, por falta de água e alimentos. 
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Foi comprometida a preservação e salvaguarda do ambiente, em virtude do abandono 
de muitas explorações agrícolas, principalmente nestas regiões do interior, onde o 
papel do Homem se reflecte na manutenção dos ecossistemas. 
 
A transferência dos stocks de intervenção, por inoperacional, não teve efeitos 
visíveis. Foram disponibilizados tarde e de forma altamente restritiva e onerosa, 
quando deveriam ter sido distribuídos directamente aos agricultores a título de ajuda 
solidária, não reembolsável. 
 
O sistema dos seguros agrícolas português, faz depender o accionamento do Fundo de 
Calamidades, já de si manifestamente insuficiente, de uma decisão política do Estado 
português, que não foi tomada. 
 
 
 

5. CONCLUSÃO 
 
Perante a actual incapacidade financeira para fazer face à catástrofe da seca, este 
fenómeno deverá ser incluído no âmbito de intervenção do Fundo de Solidariedade da 
União Europeia e disponibilizado aos agricultores. 
 
Deverá igualmente ser criado um sistema de seguros agrícolas financiado pela União 
Europeia. 
 
Este sistema de seguros deverá assumir um carácter público, com regras uniformes 
em todo o espaço europeu e assentar num sistema de resseguro que permita a 
implementação em todos os Estados-Membros. 
 
No âmbito da regulamentação comunitária da Política Agrícola Comum, e perante 
uma situação de seca, as derrogações deverão ser automáticas e abranger todos 
diplomas pertinentes. 
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