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Resumo 

 
Este documento foi preparado para o seminário «Reflections on the 

agricultural challenges post-2020 in the EU: preparing the next CAP reform» 

[Reflexões sobre os desafios da agricultura após 2020 na UE: preparação 

para a próxima reforma da PAC], de 8 de novembro de 2016, organizado 

pela Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural do Parlamento 
Europeu (COMAGRI) e pelo seu Departamento Temático (AGRI Research). 
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1. O futuro dos pagamentos diretos (de Alan Matthews). 

2. O futuro das medidas de mercado e regimes de gestão do risco (de 
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RESUMO 

Este texto surge em resposta a uma solicitação de recomendações políticas aos membros 

da Comissão AGRI sobre possíveis melhorias dos atuais mecanismos de pagamentos 

diretos, tendo em conta os futuros desafios para a agricultura na UE. O futuro dos 

pagamentos diretos é uma questão essencial no debate sobre o futuro da PAC, devido à 

sua importância no apoio total recebido pelos agricultores e no orçamento da PAC. As 

transferências orçamentais constituem a principal componente do apoio aos rendimentos 

agrícolas da UE. Os pagamentos diretos representaram cerca de 72 % do orçamento da 

PAC e um pouco menos de 30 % do orçamento total da UE no período de 2013-2015. 

 

Este texto é um trabalho de estruturação e síntese, que visa apoiar os membros da 

Comissão AGRI, apresentando aos deputados as opções disponíveis, de forma sistemática, 

caso pretendam estudar a possibilidade de introduzir reformas suplementares na PAC. 

 

O capítulo 2 descreve a estrutura dos pagamentos diretos em vigor na sequência da 

reforma da PAC de 2013. Os pagamentos dissociados, isto é, o regime de pagamento de 

base e o regime de pagamento único por superfície, continuam a ser o nível mais 

importante, mas foram acrescentados outros níveis, nomeadamente o pagamento por 

ecologização e o pagamento para os jovens agricultores, que são obrigatórios para os 

Estados-Membros, bem como os regimes de ajuda associada, de pequena agricultura e de 

zona com condicionantes naturais, que são facultativos para os Estados-Membros. A 

reforma de 2013 aumentou consideravelmente a flexibilidade concedida aos 

Estados-Membros no que respeita à forma como podem executar o regime de pagamentos 

diretos.  

 

A fórmula da «convergência externa» originou uma redistribuição limitada, embora sem 

precedentes, dos recursos do primeiro pilar da PAC entre os Estados-Membros. Contudo, 

não alterou a posição relativa dos países, existindo ainda diferenças consideráveis nos 

níveis de pagamento por hectare, especialmente entre os antigos Estados-Membros e entre 

os antigos e os novos Estados-Membros. 

 

Doze dos 18 países que aplicam o RPB ainda utilizarão o modelo de convergência parcial 

em 2020. A superfície de terras elegíveis aumentou, provavelmente, na sequência da 

reforma de 2013. Das medidas voluntárias, a mais popular entre os Estados-Membros tem 

sido a ajuda associada, que foi introduzida por todos, à exceção da Alemanha. Quinze 

Estados-Membros optaram pelo regime da pequena agricultura, abrangendo 41 % dos 

agricultores da UE e 5 % das terras agrícolas. 

 

Os Estados-Membros também utilizaram amplamente a flexibilidade prevista, que permite 

definir condições variáveis para o pagamento por ecologização. 

 

O capítulo 3 questiona se o novo regime de pagamentos diretos está a alcançar os seus 

objetivos e se é adequado para o efeito. Os rendimentos agrícolas continuam fortemente 

dependentes destes pagamentos. Tendo por base os dados da RICA relativos ao período de 

2004-2013, a contribuição dos pagamentos diretos para o rendimento agrícola líquido foi 

de 47 %, a das outras transferências públicas foi de 15 % e a dos rendimentos de mercado 

foi de 38 %. A taxa média de pagamentos diretos não ultrapassou os 7 % nas explorações 

de horticultura e ascendeu a 101 % em «outras explorações de animais herbívoros» neste 

período. 
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A reforma de 2013 introduziu diversas medidas para tentar uniformizar a repartição dos 

pagamentos diretos entre as explorações. Todavia, a degressividade/plafonamento quase 

não teve impacto na repartição dos pagamentos entre explorações, embora o pagamento 

redistributivo possa ter um papel mais importante, ainda que limitado. A grande maioria 

dos pagamentos diretos, no atual período de programação, continuará a ir para explorações 

em que os rendimentos provenientes da agricultura são superiores aos medianos. 

 

Os efeitos de capitalização reduzem os benefícios dos pagamentos diretos para os 

agricultores existentes e aumentam os custos da entrada e crescimento para os 

agricultores mais jovens e em expansão. Os pagamentos diretos têm abrandado a saída de 

alguns agricultores do setor e a reatribuição de terras a explorações mais eficientes. Os 

pagamentos diretos contribuem para estabilizar os rendimentos agrícolas. No entanto, não 

estão bem direcionados, pois não se encontram focados nas explorações que enfrentam os 

níveis mais elevados de instabilidade nos rendimentos. Os pagamentos diretos geralmente 

têm uma relação negativa com a produtividade agrícola, ainda que a mudança para 

pagamentos dissociados tenha reduzido as perdas de eficiência associadas aos anteriores 

pagamentos parcialmente associados. 

 

Os dados disponíveis ainda não fornecem indicações diretas sobre os benefícios ambientais 

resultantes das práticas de ecologização. O facto de o requisito de manutenção de prados 

permanentes e a obrigação de diversificação das culturas terem conduzido a alterações 

mínimas na utilização do solo, bem como o facto de a grande maioria dos solos registados 

como superfície de interesse ecológico ser utilizada para opções produtivas, são indícios de 

que os benefícios ambientais adicionais, em relação à base de referência pré-ecológica, em 

contrapartida de uma despesa anual de 12 mil milhões de EUR, são, provavelmente, 

reduzidos. As escolhas dos Estados-Membros e dos agricultores em matéria de ecologização 

não indiciam que as oportunidades de gerar um valor ambiental significativo tenham sido 

aproveitadas, na maioria dos casos. 

 

Não existem desafios ou bens públicos específicos para os quais a resposta política 

adequada seja um pagamento por hectare dissociado, uniforme e fixo. Existe a necessidade 

de reestruturar os pagamentos diretos, convertendo-os num conjunto de pagamentos 

direcionados, com objetivos bem especificados. 

 

São propostos três modelos distintos para ajudar a identificar as decisões fundamentais dos 

membros da Comissão AGRI, no que respeita ao futuro dos pagamentos diretos. 

 O modelo 1 pressupõe que os decisores prolongam a atual estrutura do pagamento 

direto para o próximo período de programação, mas introduzindo adaptações 

técnicas à legislação para melhorar a sua eficácia e simplificar a sua administração. 

 O modelo 2 segue o exemplo dos EUA, segundo o qual os pagamentos diretos 

dissociados são eliminados e as poupanças são utilizadas para introduzir 

pagamentos anticíclicos ou um conjunto de instrumentos de estabilização do 

rendimento. Não se vislumbra nenhum mérito nos pagamentos anticíclicos. Existem 

argumentos válidos para deslocar os recursos para instrumentos de estabilização do 

rendimento, mas estes devem ser geridos, principalmente, a nível dos 

Estados-Membros. 

 O modelo 3 revisita o pagamento por ecologização e considera quatro opções 

diferentes para o substituir. Estas consistem em reverter as obrigações de 

ecologização para a condicionalidade; substituir as obrigações de ecologização por 

uma abordagem de tipo «menu» a nível do Estado-Membro/regional; adotar a 

«ecologização condicional», em que o direito ao pagamento básico seria condicional 
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à participação numa medida «agroambiente e clima» no segundo pilar; e transferir o 

pagamento por ecologização para as medidas voluntárias «agroambiente e clima» 

no segundo pilar. 

O atual sistema de pagamentos diretos não é sustentável a longo prazo, nem é concebido 

para abordar os desafios que os agricultores e administradores de explorações enfrentam 

na Europa, atualmente e no futuro. O capítulo 5 apresenta uma estrutura recomendada 

para o futuro dos pagamentos diretos, assente no seguinte conjunto de princípios: 

 Os pagamentos devem ser orientados para objetivos específicos, com uma clara 

orientação para os resultados. 

 Os pagamentos devem ser estruturados numa PAC com um pilar, programada e 

plurianual. 

 O cofinanciamento nacional deve ser exigido para todas as despesas da PAC. 

 Os pagamentos diretos dissociados devem ser gradualmente eliminados num 

período de transição previamente anunciado. 

 As poupanças devem ser redirecionadas para mais despesas com a gestão do risco, 

a melhoria da competitividade, as medidas climáticas e os bens públicos ambientais. 

 O direito aos pagamentos deve ser substituído por um quadro contratual entre os 

agricultores e as autoridades públicas.  

 A condicionalidade e o pagamento por ecologização devem ser substituídos pela 

«ecologização condicional», em que o apoio público seria condicional à participação 

em regimes ambientais de base (restritos), criados pelos Estados-Membros. 

 A afetação de recursos orçamentais deve ser baseada em incentivos, por forma a 

que os orçamentos sejam repartidos pelos Estados-Membros com base no 

desempenho e nas suas necessidades. 

 

Foi preparado um orçamento indicativo da PAC para 2025, para demonstrar os efeitos 

destas diversas opções. Todos os elementos da estrutura recomendada para os futuros 

pagamentos diretos aos agricultores são familiares no âmbito da atual PAC. O que se 

propõe é redesenhar estes pagamentos para que sejam mais eficazes na consecução dos 

seus objetivos, mais compreensíveis para os agricultores, permitam uma maior flexibilidade 

às autoridades nacionais e proporcionem uma melhor relação custo-benefício aos 

contribuintes. Os decisores políticos podem decidir o ritmo a que transição ocorre. O 

importante é que as reformas individuais de qualquer dos componentes do regime dos 

pagamentos diretos sejam coerentes com o sentido da mudança proposta a longo prazo. 

 

Contudo, os ganhos decorrentes da transição para uma abordagem mais direcionada são 

suficientemente convincentes, pelo que seria lamentável adiá-la. 
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RESUMO 

Desde 1993, a PAC alterou profundamente a sua abordagem aos mercados agrícolas. Em 

vez de preços restritivos ou controlo da oferta, os novos princípios são a orientação para o 

mercado e os pagamentos diretos. As medidas de mercado são mantidas, mas num estado 

de quase suspensão para a maior parte dos produtos, ficando à disposição para serem 

ativadas em circunstâncias excecionais. Foi criada uma reserva para crises. A assistência a 

seguros e fundos mutualistas tornou-se possível. Os Estados-Membros recorreram à 

utilização dos mesmos de uma forma desigual. Apesar destes novos instrumentos de 

gestão do risco, as recentes valorizações e crises abalaram o setor agrícola com força 

suficiente para questionar o caráter adequado da nova PAC para enfrentar as perturbações 

no mercado. 

O mercado dos produtos lácteos da UE foi usado como exemplo para ilustrar o 

funcionamento de uma crise agrícola bastante típica. Para demonstrar o funcionamento do 

mercado de produtos lácteos e simular cenários políticos contrafactuais, foi elaborado um 

modelo simplificado para o efeito, calibrado com os anos 2013-2015.  

A agricultura está a tornar-se sensível às perturbações dos preços, mas parte desta 

sensibilidade é causada pela intervenção pública atual. Ao introduzir os mecanismos de 

resposta à oferta, os atuais pagamentos diretos são parte do problema.  

A reserva para crises é um instrumento demasiado fraco para enfrentar estas perturbações 

do mercado. A transferência de recursos orçamentais dos pagamentos de base é necessária 

para tornar os meios financeiros juridicamente seguros e mais adequados ao desafio 

resultante da volatilidade dos preços. A reserva não deve excluir a sua função de resgatar 

as explorações sob dificuldades financeiras; deve também transmitir uma mensagem para 

o futuro. Há que retirar ilações da crise no sistema bancário, desencorajando os planos 

empresariais arriscados e práticas de oferta imprudentes e recompensar as iniciativas de 

atenuação dos riscos entre os agricultores. 

As medidas curativas de mercado ex post podem ser eficazes, mas dificilmente serão a 

melhor solução. O facto de as retiradas do mercado serem eficazes no aumento dos preços 

a curto prazo não é questionável, embora as fugas sejam inevitáveis. Mas eficácia não 

significa eficiência. Se o verdadeiro objetivo é a estrita estabilização, a melhor opção é a 

instituição responsável vender existências públicas quando os preços sobem. Trata-se 

claramente do que a PAC nos anos 70 e 80 do século XX foi incapaz de fazer com um 

mínimo de êxito. 

O maior problema das retiradas é que chegam demasiado tarde no processo económico, 

quando os bens já foram produzidos e têm custos em termos de recursos. Os defensores 

da intervenção devem ser recordados dos excessos da PAC anterior a 1993, que ainda 

perduram, e dos fracos incentivos à criação de valor. Os objetivos enunciados de 

armazenagem pública na organização comum única dos mercados precisam de ser 

reformulados. Objetivos mais amplos do que «evitar qualquer perturbação do mercado» 

têm de ser explicitados.  

O sistema tem de ser capaz de conceder incentivos financeiros apenas a produtores 

dispostos a coordenar-se na prevenção e atenuação de crise. A intervenção aumenta os 

preços para todos os produtores num mercado único, fornecendo assim outro tipo de bem 

público. No entanto, os bens públicos são suscetíveis de parasitismo; por conseguinte, a 

intervenção é um instrumento insuficiente para a consecução dos incentivos adequados. 
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A ajuda à armazenagem privada aparenta ter algumas das virtudes da armazenagem 

pública sem limitar a procura. Poderia ajudar a desenvolver o escoamento nos mercados 

externos, mas os ganhos nas quotas de mercado externo para os produtos básicos são 

facilmente reversíveis quando se perde a margem de preço. A ajuda à armazenagem 

privada poderia assegurar de forma mais duradoura o escoamento externo, se mais 

produtos transformados de alta qualidade fossem elegíveis. Uma execução mais flexível da 

ajuda à armazenagem privada poderia ajudar a aproveitar as oportunidades de escoamento 

do mercado. 

A ajuda alimentar é muito menos extensa na UE do que nos EUA, onde a intenção é 

expandir a procura, ajudando simultaneamente os mais pobres. A ajuda alimentar 

dificilmente pode ser um instrumento para lidar com perturbações, uma vez que os 

objetivos principais da proteção social são outros.  

Até agora, os regimes de gestão do risco na UE encontram-se subdesenvolvidos, 

especialmente os respeitantes à estabilização do rendimento. Os mecanismos de resposta 

aos riscos naturais de dimensão normal podem ser mantidos no segundo pilar, tendo em 

conta o seu cariz frequentemente local. No entanto, a gestão do risco e a regulação em 

matéria de preços estão estreitamente relacionadas com as medidas de mercado a serem 

concebidas, financiadas e acompanhadas ao abrigo da subsidiariedade. Devem ser 

concebidas e administradas em conjunto com as medidas de mercado, e até com a reserva 

para crises. 

O artigo 39.º do Regulamento n.º 1305/2013 (Instrumento de estabilização dos 

rendimentos) precisa de ser revisto e alargado. A definição de rendimentos é demasiado 

geral e pode comportar efeitos de distribuição indesejáveis entre os agricultores e os 

Estados-Membros, prejudicando as condições de concorrência equitativas no mercado 

único. 

O termo «fundos mutualistas» é falacioso; dada a natureza sistémica dos choques de 

preços num mercado único, estes não podem ser assegurados pelas contribuições de 

mutualização dos agricultores, que enfrentam simultaneamente os mesmos choques. É 

preferível um regime de «fundo de contrapartida», em que os fundos da UE seriam 

igualados às contribuições dos agricultores, quando as compensações são acionadas. 

A atenuação é a principal estratégia para enfrentar os choques exógenos. Os principais 

instrumentos são a participação no instrumento de estabilização do rendimento, as 

poupanças por motivos de precaução, a limitação do risco de exposição resultante da 

especialização excessiva ou de práticas financeiras arriscadas. A intervenção e as retiradas 

têm um âmbito limitado, à exceção de produtos como a fruta e os vegetais, em que a 

volatilidade é excecionalmente elevada, sobretudo devido a causas naturais e exógenas. 

As estratégias preventivas para setores cíclicos são possíveis e são as mais eficientes. No 

entanto, exigem que as falhas de coordenação entre os produtores e grupos de produtores 

sejam contornadas, o que só poderá ser feito com instrumentos políticos suficientemente 

fortes para influenciar os comportamentos, mas brandos o suficiente para evitar o fracasso 

político associado às quotas de produção. 

Um futuro promissor para a agricultura da UE vai além da melhoria na estabilidade dos 

preços e dos rendimentos. A criação e a partilha de valor na cadeia alimentar, o 

funcionamento do mercado único para garantir condições de concorrência e preços 

equitativos, bem como a competitividade não baseada nos preços do setor agrícola da UE 

são questões fundamentais. A PAC e a OCM única abordam, em parte, algumas das 

questões, embora a PAC se centre demasiado na agricultura e menos em questões da 

indústria alimentar.  
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As autoridades da concorrência têm poder suficiente para monitorizar os cartéis, mas 

parecem ser brandas com as fusões e a concentração de grupos de compradores no setor 

da distribuição, cuja lógica económica é discutível.  

Recomenda-se uma abordagem mais geral assente em decisões não vinculativas, ou seja, 

assegurar que as deficiências do mercado são combatidas e as incapacidades 

governamentais evitadas. O importante é o incentivo que a política dá aos agentes. 

Propõe-se que todos os instrumentos políticos que influenciam a instabilidade dos preços e 

dos rendimentos, direta ou indiretamente, sejam reunidos num quadro único, 

designadamente um terceiro pilar. 

Para que as medidas de mercado, a reserva para crises, o apoio aos regimes de gestão do 

risco e pagamentos de base se reforcem mutuamente, em vez de entrarem em 

contradição, o princípio deverá ser a condicionalidade para a prevenção de crises entre os 

benefícios políticos e a participação em disciplinas. Em particular, a elegibilidade para os 

pagamentos de base e a ajuda de emergência da reserva devem ser condicionadas à 

subscrição de um instrumento de estabilização do rendimento e ao respeito das regras 

políticas estabelecidas para enfrentar ou prevenir as crises de mercado, como a contenção 

da oferta durante as valorizações de preços. As lições resultantes da síndrome «demasiado 

grande para falir» na crise bancária mostraram o impacto da regulamentação branda nos 

comportamentos com preferência pelo risco e na correspondente repetição da crise.  

Garantir a consistência temporal nas medidas públicas, enfrentar a procura assimétrica de 

medidas públicas e estabelecer um equilíbrio político entre as instituições do trílogo no que 

se refere à regulação do mercado, separando a execução da conceção das políticas, criaria 

um quadro institucional mais resistente. As instituições do trílogo elaborariam objetivos e 

regras de ação, sob o véu da ignorância, para garantir a equidade das regras, no início do 

quadro financeiro plurianual. Uma autoridade independente aplicaria o programa 

estabelecido no mandato conferido pelo trílogo. 

A incapacidade de alcançar um equilíbrio que assegure uma regulação limitada mas justa 

dos mercados agrícolas conduziria à resolução de problemas através de crises profundas, 

tensões políticas e à perda de confiança nas instituições europeias.  

Algumas das 27 propostas constantes do estudo são abaixo destacadas: 

 Introduzir uma nova estruturas de pilares, mais coerente com a subsidiariedade e a 

distinção entre os produtos públicos europeus e os locais; 

 Reorganizar os pagamentos diretos e capacitar a reserva para crises; 

 Criar uma autoridade administrativa independente para as medidas de mercado e 

assistência aos regimes de gestão do risco, dotada de um mandato conferido por 

uma OCM reformulada; 

 Integrar as medidas de mercado com instrumentos de estabilização dos rendimentos 

e os restantes pagamentos de base num sistema de prevenção e atenuação de 

crises reforçado mutuamente; 

 Executar a prevenção de crises, a condicionalidade e a distribuição de ajuda 

compatível com incentivos para assegurar o reforço mútuo dos instrumentos 

políticos; 

 Mudar a ênfase da gestão de crises para medidas preventivas e agir durante as 

«bolhas» de preços, bem como nos colapsos. 
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RESUMO 

A análise da evolução da política europeia de desenvolvimento rural revela que esta política 

terá sido iniciada há quase três décadas. Com a formulação do segundo pilar graças às 

decisões da Agenda 2000, o desenvolvimento rural tornou-se um elemento estrutural 

distinto da PAC no seu conjunto. A evolução posterior da política de desenvolvimento rural 

implica um aumento gradual da sua prioridade política.  

Devido ao âmbito alargado das políticas não agrícolas com impacto nas zonas rurais, as 

tensões entre as medidas setoriais e territoriais e o elemento de coerência entre a PAC e a 

política de coesão continuaram a ser fundamentais ao longo de todos os períodos de 

programação.  

Esta situação conduziu a muitos debates sobre objetivos, prioridades, escalas e questões 

organizacionais da política de desenvolvimento rural, bem como à ambição de uma 

abordagem mais estratégica e integrada, centrada num desenvolvimento territorial 

sustentável e equilibrado.  

Os desafios com que a próxima reforma se confronta prendem-se, em particular, com a 

adaptação do quadro regulamentar para apoiar uma aplicação mais eficaz, com a 

exploração dos recursos e potencialidades territoriais a nível regional e com a 

disponibilização de incentivos para estratégias que melhorem a inovação e moldem os 

serviços das zonas rurais. 

O desenvolvimento rural na União Europeia 

As zonas rurais caracterizam-se cada vez mais pela integração nos seus contextos espaciais 

mais amplos. Este desenvolvimento intensificou-se ao longo das últimas décadas devido às 

contínuas mudanças socioeconómicas e tecnológicas, aos impactos no desempenho 

ecológico e, de um modo geral, a uma rede de inter-relações que transformam os desafios 

e as oportunidades nas zonas rurais.  

Em particular, as forças da globalização e o reforço das interligações entre o meio urbano e 

rural colocaram os «aspetos relacionais» das zonas rurais e as relações de «proximidade» 

no topo das prioridades. A diversidade de catalisadores envolvidos nesta estrutura 

complexa requer uma perspetiva das zonas rurais que inclua uma avaliação das medidas 

estratégicas de um vasto conjunto de setores e uma intensificação dos esforços para a 

coerência dessas medidas.  

As zonas rurais foram classificadas a nível internacional a fim de possibilitar uma avaliação 

comparativa dos contextos rurais e dos resultados das políticas. A primeira classificação 

efetuada pela OCDE (1994) aprovada a nível internacional foi revista e aperfeiçoada pala 

Comissão Europeia/Eurostat e, posteriormente, readotada pela OCDE. Muitos outros 

estudos tipológicos sublinharam as limitações de categorias espaciais claramente 

demarcadas (para zonas urbanas e rurais), indicando grandes esferas de transição entre 

elas e a relevância das inter-relações entre o meio urbano e rural. Mais importante ainda 

para a futura política de desenvolvimento rural é o facto de se poder identificar, entre as 

zonas rurais, tipos significativamente diferentes, o que provavelmente deve ser 

reconhecido nas abordagens políticas.  

A análise da execução dos planos de desenvolvimento rural concentra-se nos ensinamentos 

retirados no início do atual período de programação 2014-2020. Os estudos revelam uma 

predominância de mudanças graduais nos planos de desenvolvimento rural, o que reforça a 

noção de que a PAC e o desenvolvimento rural constituem um domínio de intervenção com 
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uma trajetória praticamente inalterada e de grande inércia, quando comparados com a 

avaliação das necessidades. A nova estrutura do segundo pilar, com seis prioridades contra 

os anteriores três (ou quatro) «eixos» de atividades do programa, não conduziu a 

mudanças significativas na afetação de recursos financeiros a instrumentos. 

Existem algumas mudanças de programas (Estados-Membros e regiões) em relação ao 

período anterior, tornadas possíveis graças a um mecanismo de transferência de fundos 

entre os dois pilares da PAC que permite um aumento dos fundos atribuídos ao segundo 

pilar em diversos países e contribui para um aumento global de cerca de 3 % dos recursos 

financeiros do FEADER.  

A constatação mais relevante da avaliação da atual aplicação dos planos de 

desenvolvimento rural é a concretização de variações nacionais e regionais significativas 

nas estratégias do programa e na definição de prioridades no âmbito da estrutura política 

comum. Esta grande diversidade de aplicação reflete as necessidades divergentes das 

zonas rurais, mas resulta também de diferentes considerações estratégicas.  

Existem poucos indícios de que o segundo pilar da PAC tenha impactos positivos 

significativos em termos de redução das disparidades territoriais. O tema do 

desenvolvimento rural encontra-se no cerne da discussão política sobre a PAC e a política 

de coesão. O apoio ao desenvolvimento de zonas com condicionantes naturais e a 

orientação rumo a uma agricultura sustentável continuarão a constituir o núcleo dos planos 

de desenvolvimento rural. Além disso, os aspetos de coerência estratégica entre a PAC e 

outras políticas com impacto nas zonas rurais irão adquirir uma maior importância.  

Nesta arena política complexa e contestada não é fácil extrair as principais implicações para 

o debate sobre a reforma. A diversidade de perspetivas das partes interessadas e de 

estratégias por país implica uma grande variedade de expetativas diferentes sobre o futuro 

da política de desenvolvimento rural: da profunda continuidade dos planos de 

desenvolvimento rural e da estrutura da PAC (com apenas pequenas revisões para o 

segundo pilar), por um lado, a uma mudança para uma «política de coesão rural» centrada 

no desenvolvimento endógeno de toda a variedade de capital territorial, por outro. 

A orientação do próximo debate requer uma clarificação dos objetivos «rurais», a discussão 

dos critérios pertinentes para avaliação das necessidades do programa, uma abordagem 

centrada nas opções que reflita as várias posições e oportunidades de desenvolvimento, 

considerações intensivas sobre a futura estrutura e quadro do programa a fim de melhorar 

a aplicação orientada e a eficácia dos processos administrativos, bem como uma análise 

pormenorizada da revisão das prioridades dos futuros planos de desenvolvimento rural.  

Orientação para a reforma pós-2020 

Os debates e os dados disponíveis revelam um elevado interesse na continuação e na 

futura adaptação dos planos de desenvolvimento rural. A reestruturação drástica do 

mecanismo dos FEEI talvez não seja um objetivo realista. Em vez disso, o debate prévio à 

reforma deve centrar-se no reequilíbrio da lógica de intervenção no âmbito da atual 

estrutura do segundo pilar. Existe, por exemplo, uma preocupação crescente em relação à 

falta de «orientação» e eficácia da execução. Os seguintes temas principais são, 

nomeadamente, considerados fundamentais para a futura reforma da política de 

desenvolvimento rural: 

A diversidade de zonas rurais e as diferentes necessidades e oportunidades devem 

refletir-se cada vez mais na programação dos planos de desenvolvimento rural. Uma 

abordagem «baseada no local» poderia aumentar a pertinência dos contextos reais para a 

seleção de prioridades nos planos.  
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Além disso, o aumento da incidência territorial na distribuição de fundos é necessário 

para fazer face aos desafios específicos de cada região, por exemplo articulados através do 

abandono das terras, das tendências de marginalização e das zonas rurais com um risco de 

pobreza particularmente elevado. Estas situações são relevantes sobretudo nos «novos» 

Estados-Membros, em regiões situadas em países mediterrânicos e em zonas com 

condicionantes naturais, bem como em regiões remotas noutros países da UE.  

Além dos aspetos territoriais, os planos de desenvolvimento rural têm de mostrar de uma 

forma muito mais clara que são benéficos para todas as pessoas em zonas rurais e que 

têm impacto em todas as sociedades. Esta mudança (contínua) na ênfase dos beneficiários 

deve assegurar os respetivos efeitos para as economias e sociedades locais e ter um 

impacto (positivo) significativo no bem-estar das zonas rurais.  

A fim de melhorar a adoção do programa, sobretudo em regiões com lacunas a nível da 

participação, há que prestar especial atenção ao reforço das capacidades, ao 

desenvolvimento do conhecimento e às ações de desenvolvimento local participativo. Estas 

medidas de apoio «suaves» necessitam de uma maior prioridade em regiões 

específicas, a fim de ultrapassar a «espiral descendente» e as tendências de êxodo. 

Foram já incluídas nos planos de desenvolvimento rural diversas medidas «sociais»; 

para que estas sejam mais eficazes, é necessário atribuir uma maior prioridade e uma 

maior percentagem de financiamento, bem como realizar uma análise mais aprofundada 

destas medidas, por forma a atingir efeitos (quantificáveis e significativos) para os vários 

tipos de zonas rurais. 

A abordagem LEADER e de desenvolvimento local de base comunitária e a medida de 

cooperação constituem ferramentas de elevado potencial para a participação, para os 

processos estratégicos de desenvolvimento local e para a criação de identidade. A 

consulta contínua e os processos de aprendizagem resultantes da respetiva aplicação 

devem ser integrados no futuro processo de reforma.  

Acima de tudo, as zonas rurais devem deixar de ser consideradas apenas como locais com 

problemas de desenvolvimento e subordinadas a zonas urbanas, devendo, pelo contrário, 

ser consideradas espaços que oferecem oportunidades significativas que devem ser 

constantemente incentivadas, a fim de obter os impactos desejados (ver também os 

debates da conferência Cork 2.0). Um sistema de gestão do território sensato e 

cuidadosamente adaptado que possibilite um desenvolvimento sustentável e a 

concentração nos aspetos da inovação social são fundamentais para tirar partido de 

todo este potencial (específico de um local).  


