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SUGESTÕES 

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do 

Desenvolvimento Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Salienta a importância da região alpina como espaço natural e como espaço habitacional, 

económico e de lazer, graças ao contributo fundamental da agricultura e da silvicultura, do 

turismo sustentável durante todo o ano e do artesanato; salienta que estes setores são de 

importância crucial para o desenvolvimento sustentável da região e a gestão sustentável 

dos recursos naturais, uma vez que asseguram um fornecimento de alimentos de alta 

qualidade, mantêm a população nas zonas periféricas, conservam a paisagem cultural e 

preservam os ecossistemas protegendo a biodiversidade, os solos e a água; congratula-se 

com a estratégia da União Europeia para a Região Alpina enquanto forma de impulsionar 

e intensificar o desenvolvimento económico, ambiental, infraestrutural e 

sociodemográfico sustentável da região alpina; insta a Comissão e os Estados-Membros a 

terem em consideração os ensinamentos retirados da aplicação de outras estratégias 

macrorregionais da UE; 

2. Salienta a necessidade de iniciativas para melhorar a mobilidade, a infraestrutura digital, o 

aprovisionamento energético, a migração social e as perspetivas demográficas e para 

reforçar a cooperação e coordenação entre autoridades a vários níveis com vista a superar 

os desafios comuns de algumas regiões transfronteiriças de uma forma mais eficaz e 

eficiente do que através de medidas dispersas; sublinha que a estratégia deve igualmente 

dar resposta aos desafios criados pela globalização e desindustrialização; salienta a 

necessidade de melhorar o acesso aos serviços públicos e às infraestruturas a fim de 

aumentar a acessibilidade e atratividade destas regiões e de abrandar a diminuição do 

número de pequenas explorações e de explorações familiares que constituem um 

importante pilar económico e social da região; considera que é necessário preservar 

tradições específicas nos domínios da utilização das terras, do artesanato e do turismo ao 

aplicar a estratégia; 

3. Salienta que o papel económico, social e ambiental desempenhado pela agricultura em 

zonas de montanha necessita de ser apoiado por políticas específicas que compensem as 

desvantagens enfrentadas pelos agricultores de montanha e reconheçam o seu contributo 

para a sustentabilidade ambiental e social de uma grande parte da Europa; salienta que 

deve ser conferida especial atenção às pequenas explorações, que são, na sua maioria, 

empresas familiares, bem como ao papel das mulheres na agricultura alpina, as quais 

fomentam o crescimento e, por conseguinte, devem ser mais apoiadas e reconhecidas; 

reitera que o desenvolvimento sustentável das zonas montanhosas é um elemento 

essencial para o bem-estar das populações rurais, para a coesão entre as gerações e para as 

perspetivas das explorações familiares; 

4. Reitera que as zonas rurais, o desenvolvimento rural, o "futuro da aldeia" e a agricultura 

são elementos decisivos do desenvolvimento da região alpina no futuro; 

5. Está preocupado com a deterioração dos ecossistemas e com os riscos de catástrofes 

naturais em determinadas partes das zonas alpinas, e exorta, a este respeito, a Comissão e 

os Estados-Membros a garantirem uma gestão agrícola e florestal ambientalmente 
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sustentável e adaptada às condições locais, prestando uma atenção especial à saúde dos 

solos, a fim de preservar a diversidade cultural e ambiental da região e garantir a 

prosperidade económica através da preservação dos recursos naturais a longo prazo; 

salienta a importância de aplicar os princípios da economia circular e da cooperação 

sinérgica entre as atividades agrícolas e outras atividades de índole económica em sítios 

protegidos no âmbito da rede Natura 2000, bem como em todas as outras zonas 

protegidas; 

6. Lamenta o crescente abandono e invasão pelo mato das terras de cultivo, com 

consequências negativas não apenas para a paisagem, a produtividade agrícola e, em 

particular, as práticas tradicionais da exploração pecuária e da agricultura arável de 

pequena dimensão, mas também para a gestão da água e o equilíbrio hidrogeológico, a 

biodiversidade e a produção de energia sustentável; 

7. Observa que a região alpina é o «reservatório de água» da Europa e que os Alpes 

fornecem uma quantidade de água suficiente para satisfazer até 90 % das necessidades das 

zonas de encosta no verão; observa também que os Alpes constituem a principal reserva 

de biomassa da Europa; salienta a importância da água para a produção de energia 

hidroelétrica, a irrigação das terras agrícolas, a gestão sustentável das florestas, a 

conservação da biodiversidade e da paisagem e o abastecimento de água potável, o que 

será ainda mais crucial nos próximos anos, tendo em conta as alterações climáticas; 

salienta, por conseguinte, a necessidade de intensificar o intercâmbio de boas práticas e a 

cooperação transfronteiras, no âmbito da plataforma de gestão da água da Convenção 

Alpina, entre os organismos nacionais responsáveis pela gestão da água e das bacias 

hidrográficas; 

8. Observa que a região alpina teve a possibilidade, muito cedo, de beneficiar das suas vias 

navegáveis através da produção de energia hidroelétrica; considera que deve ser possível 

subvencionar os intercâmbios de boas práticas e a modernização das estruturas com 

fundos da UE, a fim de dar resposta à crescente procura de energia e ao afluxo de turistas; 

9. Lamenta a atual tendência para um aumento da expropriação indireta dos proprietários no 

quadro da aplicação da Diretiva 92/43/CEE relativa à preservação dos habitats naturais e 

da fauna e da flora selvagens e da Estratégia de Biodiversidade; exorta a Comissão a 

promover o respeito dos direitos de propriedade enquanto elemento essencial para o 

desenvolvimento da região alpina; 

10. Salienta que o regresso de grandes predadores está a colocar em risco a agricultura 

tradicional e a economia pastoril em muitos vales alpinos, tendo em conta que são cada 

vez mais frequentes os ataques de predadores selvagens a ovinos, caprinos e bovinos; 

sublinha a necessidade de melhorar a coordenação da gestão e reintrodução de aves de 

rapina e carnívoras entre as várias autoridades e considera que é essencial, no quadro da 

estratégia alpina e em ligação com a plataforma «Grandes carnívoros e ungulados 

selvagens» da Convenção Alpina, melhorar e aumentar o intercâmbio de informações e de 

boas práticas, a fim de reforçar a proteção e gestão transfronteiriça destas espécies; 

11. Insiste em que a estratégia deve contribuir para o cumprimento dos objetivos fixados na 

COP21 e definir o modo como a região deve fazer face às alterações climáticas, tendo 

particularmente em consideração a sua vulnerabilidade e exposição às catástrofes naturais 

(por exemplo, às torrentes de lama ou aos incêndios florestais); 
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12. Salienta que a utilização em cascata dos recursos renováveis é um princípio que, se for 

definido e imposto pela legislação, conduzirá a uma grande interferência nos direitos de 

propriedade e poderá entravar a inovação, em especial das PME; 

13. Salienta que os métodos agrícolas e sistemas de pecuária tradicionais nas zonas de 

montanha devem continuar a ser praticáveis, a fim de preservar as estruturas agrícolas e as 

povoações dessas zonas; apela à harmonização, simplificação e redução dos 

procedimentos de controlo e dos requisitos de condicionalidade, em especial para as 

explorações agrícolas pequenas e das regiões montanhosas; 

14. Considera importante criar programas de apoio às estruturas descentralizadas e 

macrorregionais para a transformação e comercialização de produtos agrícolas e silvícolas 

(por exemplo, cooperativas e organizações de produtores), a fim de reforçar a sua posição 

nas cadeias de valor nos setores da madeira e alimentar, promover o emprego e melhorar o 

abastecimento alimentar e a capacidade de inovação das regiões; chama a atenção para as 

vantagens de garantir uma ampla variedade de oportunidades de mercado; 

15. Preconiza o aumento do valor dos produtos agrícolas, incentivando as iniciativas 

destinadas a generalizar a utilização e a divulgação da denominação «produtos de 

montanha» com base em disposições práticas, promovendo as indicações geográficas 

protegidas dos produtos da região alpina e desenvolvendo novos produtos de elevada 

qualidade, a fim de satisfazer a procura e facultar aos consumidores informações sobre as 

bases tradicionais destes produtos e as suas características específicas e qualidade; 

considera necessária uma proteção mais eficaz contra a contrafação e a pirataria de 

produtos supostamente originários da região alpina, bem como indicações geográficas 

protegidas; exorta, além disso, a Comissão a introduzir programas operacionais 

específicos visando os produtos de montanha de alta qualidade, com vista a melhorar a 

promoção e a comercialização desses produtos; 

16. Sublinha a importância da produção de leite nas zonas montanhosas da região alpina e, 

nomeadamente, dos produtos lácteos de elevada qualidade que provêm desse leite; 

assinala que, em muitos casos, o setor leiteiro não pode concorrer com regiões mais bem 

localizadas; insta a Comissão e os Estados-Membros a introduzirem medidas específicas 

de compensação para os produtores ao abrigo da PAC, a fim de assegurar que os setores 

da pecuária e da produção leiteira em zonas de montanha sejam financeiramente 

sustentáveis, nomeadamente para as pequenas e médias explorações agrícolas familiares, 

incluindo o apoio à transformação de leite alpino em produtos de elevada qualidade; 

17. Considera que é importante aumentar a competitividade das explorações agrícolas de 

montanha, nomeadamente promovendo a formação de organizações de produtores e 

estimando as atividades dos produtores locais através do lançamento de concursos 

públicos; salienta que o trabalho em rede e a formação de associações entre os agricultores 

das zonas de montanha podem reforçar o seu poder de negociação face às plataformas de 

distribuição e contribuir para atenuar as deficiências estruturais da agricultura de 

montanha de um modo geral; considera, para além disso, que as cadeias de abastecimento 

curtas nas zonas montanhosas e os mercados locais são de importância fundamental para 

preservar a produção agrícola nas pequenas explorações situadas nessas zonas; 

18. Considera que a comercialização dos produtos agrícolas pode ser melhorada se forem 

incluídos nos produtos turísticos gerais de uma determinada zona geográfica; 
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19. Considera particularmente importante dar perspetivas de longo prazo aos jovens 

agricultores, de modo a combater o despovoamento rural na região alpina; insta a 

Comissão e os Estados-Membros a promoverem iniciativas transnacionais de apoio ao 

espírito empresarial, às indústrias emergentes e ao mercado de trabalho na agricultura e na 

silvicultura; realça a importância de uma melhor integração da atividade agrícola no 

tecido económico local, nomeadamente nos setores do turismo, do artesanato e das PME, 

a fim de aumentar os rendimentos agrícolas e tornar o emprego agrícola mais atrativo para 

os jovens; 

20. Sublinha a importância do turismo rural como fonte de rendimento para os pequenos 

agricultores (por ex. férias na quinta); insta a Comissão e os Estados-Membros a criarem 

programas para apoiar o investimento e o espírito empresarial; considera importante 

apoiar essas explorações através de campanhas turísticas específicas; 

21. Sublinha que as condições climatéricas e características topográficas das regiões alpinas 

dificultam a intensificação da agricultura e da gestão florestal; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a promover a investigação e o desenvolvimento no domínio da gestão 

das pastagens, da pecuária e da silvicultura, através do desenvolvimento de capacidades, a 

fim de melhorar a eficiência da produção e preservar as formas de cultivo e as raças de 

animais domésticos tradicionais, e do apoio à conversão de superfícies florestais em 

florestas mistas resistentes às alterações climáticas; 

22. Insta a Comissão a ampliar as estruturas de formação e aconselhamento dos trabalhadores 

do setor agrícola e florestal (por exemplo, especialistas em pastagens alpinas), a criar uma 

rede de educação macrorregional e a promover uma maior cooperação em rede entre as 

instituições de ensino, as empresas e a comunidade científica (por exemplo, programas de 

intercâmbio e de estágio interprofissionais) visando promover o crescimento sustentável 

no quadro de programas e projetos de investigação conjunta, transfronteiras e 

internacional; observa que as zonas montanhosas foram sempre uma importante fonte de 

inovação, em particular para ultrapassar as desvantagens naturais; observa que, nos Alpes, 

a mesma pessoa é muitas vezes obrigada a levar a cabo diversas atividades ao longo do 

ano, por vezes além-fronteiras; insta a Comissão, os Estados-Membros e as autoridades 

locais a incentivarem a cooperação entre os operadores de formação profissional (inicial e 

contínua); considera que é necessário fornecer formação e informação sobre as inovações 

na agricultura e na silvicultura, de molde a reforçar a competitividade dos pequenos 

produtores e das explorações familiares; 

23. Sublinha o importante papel dos recursos agrícolas e rurais na prestação de cuidados 

sociais e educacionais às pessoas vulneráveis em particular; exorta a Comissão a 

promover atividades agrícolas de montanha, uma vez que, especialmente para os 

agricultores destas regiões, representam novas formas de prestação de serviços 

alternativos; 

24. Destaca a importância do acesso a uma ligação à Internet de banda larga e a serviços 

digitais e solicita, além do mero desenvolvimento de infraestruturas, a conceção de 

projetos globais de "cidades e regiões digitais" que constituam espaços de vida 

sustentáveis, viáveis e acolhedores para as famílias; 

25. Toma nota dos problemas administrativos causados pela apresentação de candidaturas ao 

financiamento a título FEADER por parte das PME nas zonas de montanha; exorta a 
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Comissão a adaptar os programas de apoio pertinentes, a fim de melhorar o acesso ao 

financiamento e garantir uma execução mais eficaz que sirva melhor as pequenas 

comunidades; 

26. Solicita que o quadro regulamentar, futuro e atual, para as explorações agrícolas em toda a 

região alpina, nomeadamente no âmbito da PAC, seja respetivamente harmonizado e 

simplificado; sublinha a necessidade de apoio adicional específico com base em fatores 

como a qualidade do solo e o declive, a fim de permitir uma exploração sustentável em 

encostas de declive acentuado; 

27. Congratula-se com o estabelecimento de um modelo de governação macrorregional para a 

região alpina, destinado a promover a cooperação transfronteiriça no domínio da 

agricultura e da silvicultura; considera, neste contexto, que se afigura especialmente 

importante melhorar a troca transfronteiras de informações e de experiências entre as 

associações e organizações de produtores nos setores da pecuária, da produção vegetal e 

da silvicultura mediante a realização regular de fóruns específicos; 

28. Realça que o desenvolvimento de novas iniciativas exige soluções regionais e abordagens 

participativas, assim como a harmonização das iniciativas novas e existentes, a fim de 

maximizar os benefícios da redução dos obstáculos administrativos para a agricultura de 

montanha nos Alpes; exorta à participação direta das regiões, municípios e cidadãos em 

todas as medidas no quadro de uma estratégia alpina da UE, com particular ênfase para as 

partes interessadas da agricultura e da silvicultura cuja participação deve ser decisiva na 

execução do plano de ação da Comissão a nível regional; chama a atenção para a 

necessidade de ter em conta a Convenção Alpina e a política de coesão da UE, bem como 

as iniciativas da UE já existentes; 

29. Considera importante que a estratégia alpina da UE seja realizada com os recursos 

financeiros já existentes, tais como os fundos estruturais e de investimento para o período 

de 2014-2020, e que não sejam criados novos fundos; salienta que estes devem ser 

utilizados de forma eficiente, para permitir uma maior coordenação na execução da 

estratégia; 

30. Insta a Comissão e os Estados-Membros, no âmbito da política de desenvolvimento rural, 

a expandir os programas de apoio, tais como o INTERREG e o LEADER, para as 

pequenas explorações agrícolas e florestais, tendo em vista o intercâmbio de informação e 

de exemplos de melhores práticas, e a desenvolver sinergias entre os vários programas, 

centrando-se num conjunto limitado e claramente definido de prioridades; sublinha a 

importância, neste contexto, de uma agricultura multifuncional em pequena escala na 

região alpina; 

31. Observa que o relevo continua a ser um obstáculo a uma maior aproximação entre os 

cidadãos europeus e que a UE se comprometeu a aumentar o financiamento destinado às 

infraestruturas de transporte transfronteiras. 
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