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A Altadis vai manter este ano o volumen de compras de tabaco 

na Extremadura 
 

 

 A necessidade de cessar a atividade na fábrica de La Rioja não 

condiciona a decisão sobre as compras de tabaco em rama 

 

 

A Altadis tem previsto manter este ano um volume similar de compras de tabaco 

em rama ao efetuado na Extremadura no ano de 2015. Assim comunicou o nosso 

presidente, Juan Arrizabalaga, ao presidente da Cetarsa, Javier Gómez 

Darmendrail, numa reunião a que assistiu também Federico Ferrer, vice presidente 

da SEPI (Sociedade Estatal de Participações Industriais), em que a Cetarsa se 

integra. 

A Altadis, que se mantém com esta decisão como o primeiro comprador de tabaco 

em rama em Espanha, contempla este anúncio no quadro do acordo assinado com 

o ministério de agricultura em janeiro de 2015, com efeito até 31 de maio de 2017. 

O grupo Imperial Tobacco, a que pertence a Altadis, aprecia a alta qualidade do 

tabaco em rama que se produz na Extremadura e o cumprimento, pelos 

agricultores, dos requisitos exigidos pelo grupo aos seus fornecedores. De resto, as 

compras de tabaco em rama da Imperial Tobacco no mundo têm vindo a adaptar se 

progressivamente à diminuição da procura que ocorre ano após ano como resultado 

de vender se cada vez menos o produto final destinado ao consumidor 

Neste encontro, Juan Arrizabalaga também explicou aos responsáveis da Cetarsa e 

da SEPI que “o facto de ter tido de comunicar a necessidade de levar a cabo a 

cessação de atividade da fábrica de cigarros de La Rioja não condiciona a decisão 

sobre o volume de compras de tabaco em rama a realizar este ano na 

Extremadura”. 

A decisão para estabelecer a origem das compras de tabaco em rama é 

determinada pelas diversas condições que regulam o mercado mundial de compra 

de folha de tabaco (qualidade, preço, transporte, etc.) e, muito especialmente, pelo 

difícil ambiente do sector, que provocou uma descida nos volumes de vendas de 

tabaco superior a 20 % na Europa e a 45 % em Espanha durante os últimos cinco 

anos 
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