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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 que os fenómenos de pauperização e de exclusão não são apanágio das zonas 
urbanas, mas atingem igualmente as zonas rurais, muito embora, nessas zonas, possam 
assumir formas específicas, nomeadamente em virtude do facto de, em meio rural, a 
exclusão social ser acompanhada pela exclusão territorial e de, nesses espaços excluídos 
do desenvolvimento económico, serem afectadas todas as categorias sociais que neles 
residem;

2. Sublinha que, embora as mulheres desempenhem um papel central na economia rural, são 
quase totalmente invisíveis a nível das instâncias de decisão e que, por conseguinte, é 
conveniente adoptar medidas a todos os níveis a fim de que as mulheres estejam mais 
representadas nas cooperativas, nos sindicatos ou nas instâncias políticas locais, assim 
como medidas específicas de apoio às mulheres em meio rural para garantir direitos e 
combater a pobreza;

3. Realça que, não obstante os trabalhadores sazonais terem sempre figurado entre os grupos 
mais vulneráveis do mundo rural, o trabalho sazonal é hoje efectuado em grande parte por 
trabalhadores migrantes; considera, pois, conveniente zelar por que esses trabalhadores 
possam beneficiar de contratos e de condições de trabalho similares aos dos trabalhadores 
residentes;

4. Considera que, embora no passado o êxodo rural possa ter desempenhado um papel de 
válvula de segurança para os agricultores excluídos da sua actividade de origem, não é 
hoje o que se verifica, pois o desemprego atinge em cheio as pessoas sem qualificações; 
acrescenta que as unidades industriais implantadas em meio rural se encontram entre as 
primeiras vítimas das reestruturações e das deslocalizações, reduzindo na mesma 
proporção as possibilidades de pluriactividade com que podiam outrora contar os 
pequenos agricultores em dificuldade para completar os seus rendimentos agrícolas, o que 
acelera o seu empobrecimento;

5. Insta à manutenção de actividades remuneradoras nas zonas rurais, o que implica prestar
uma especial atenção à agricultura familiar e aos pequenos e médios agricultores, 
designadamente através da revisão da PAC, para a tornar mais justa, bem como às 
actividades empresariais não agrícolas que fornecem bens e serviços indispensáveis à 
manutenção e ao acolhimento de novas populações;

6. Salienta que a actividade agrícola é muito frequentemente a última actividade presente nos 
territórios rurais; sublinha, assim, a importância de manter serviços públicos de qualidade 
nas zonas rurais, incluindo em zonas de montanha e ultraperiféricas, de forma a combater 
o isolamento, a garantir o acesso individual à educação, à saúde, aos transportes e 
comunicações, à cultura e a uma vida digna dos agricultores e das suas famílias;
considera, por conseguinte, necessário proceder à aplicação de medidas de incentivo à 
instalação de jovens agricultores, mas que, para além da viabilidade da respectiva 
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exploração, importa desenvolver diligências tendentes a tornar o ambiente rural um 
ambiente onde é possível viver em boas condições, favorecendo a igualdade de acesso aos 
serviços públicos (correios, escolas, transportes colectivos, serviços de saúde, etc.) e a 
manutenção de serviços ao público (estruturas de acolhimento de crianças e pessoas 
idosas, habitação social e de arrendamento, etc.), bem como de espaços de vida social que 
permitam romper o isolamento (lojas, cafés, centros culturais, etc.);

7. Considera que a produção de energia a partir de fontes renováveis, como sejam o biogás 
agrícola e o combustível florestal à base de aparas de madeira nas instalações locais de 
produção de energia, é susceptível de revitalizar as economias das zonas rurais e 
periféricas e de apoiar uma política energética sustentável, desde que o balanço positivo 
do carbono esteja assegurado em todo o processo e seja possível evitar um impacto 
negativo na segurança do aprovisionamento alimentar a nível internacional, bem como no 
ecossistema agrícola; solicita um maior investimento dos fundos estruturais e de coesão 
no desenvolvimento de tecnologias destinadas a este tipo de produção de energia;

8. Assinala a importância das actividades económicas agrícolas e não agrícolas, como a 
transformação e a comercialização directa de produtos agrícolas, o turismo, os serviços, as 
pequenas e médias empresas, nas zonas rurais para o emprego e para a prevenção da 
pobreza e do êxodo rural; insta, por conseguinte, a uma melhoria das possibilidades de 
formação profissional nas zonas rurais, a fim de apoiar o desenvolvimento das empresas;  

9. Considera que se deve consagrar uma especial atenção aos novos Estados-Membros, pois, 
embora durante o período de transição para uma economia de mercado esses países 
tenham registado fluxos migratórios líquidos para os campos, essa tendência poderá 
inverter-se no futuro, agravando assim os problemas de pauperização não só nos campos, 
mas igualmente nos centros urbanos;

10. Salienta que a fraca densidade demográfica dos campos e, consequentemente, o seu fraco 
peso eleitoral têm também consequências em termos de opções políticas; observa que, em 
matéria de inserção profissional, se assiste a um encorajamento à especialização, o que é 
pouco compatível com a pluriactividade imposta pela precariedade em meio rural em 
matéria de emprego; sublinha ainda que se impõe um maior apoio aos jovens agricultores,
a fim de combater o abandono dos campos.

11. Salienta que cumpre velar pela articulação e complementaridade dos fundos mobilizados a 
favor do desenvolvimento das zonas rurais, quer provenham da política regional, quer da 
política agrícola comum;

12. Destaca a importância de que se reveste a protecção de formas tradicionais de agricultura, 
como as pequenas explorações, que constituem a base de sustentação da coesão das 
comunidades rurais nas regiões periféricas;

13. Insiste na necessidade de reforçar o apoio às associações de agricultores, às cooperativas, 
às adegas cooperativas e a outras instituições locais nas áreas do artesanato e de outras 
actividades complementares da agricultura, por forma a facilitar o escoamento da 
produção e a criação de mercados de proximidade, bem como a reforçar a ligação entre o
produtor e o consumidor.
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