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A reforma da política estrutural para o período de programação de 2007-2013 acarretou
alterações às disposições de financiamento e à base para a atribuição de apoio a coberto desta 
política.

Uma importante alteração foi a criação do novo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER) em conjugação com a política agrícola comum (PAC).

Enquanto as Perspectivas Financeiras 2000-2006 associavam o financiamento do 
desenvolvimento rural aos Fundos Estruturais e à política de coesão, separando-o do 
financiamento da PAC, no novo quadro financeiro para 2007-2013 o FEADER faz parte das 
dotações ligadas à PAC, tendo sido, consequentemente, dissociado da política de coesão.

O objectivo dos legisladores, ao separar o FEADER dos outros Fundos Estruturais e ao 
associá-lo à PAC, foi o de facilitar a utilização deste tipo de financiamento, simplificando a 
adopção de uma abordagem integrada em zonas rurais.

Contudo, a chave para o êxito destas alterações foi a adequada coordenação de apoio ao 
abrigo dos vários fundos, em particular o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER), o Fundo de Coesão (FC) e o Fundo Social Europeu (FSE), e a sua 
complementaridade.

Na sequência da introdução destas alterações, coloca-se a questão de se saber se esta 
separação deu efectivamente origem a uma utilização mais eficaz dos financiamentos 
disponíveis.

Ligar a política agrícola comum ao financiamento destinado ao desenvolvimento rural
representa uma simplificação das disposições orçamentais, mas apenas na aparência. Na 
realidade, significa a separação de financiamentos não agrícolas do âmbito da política de 
coesão e de uma perspectiva mais ampla de desenvolvimento regional, tendo como 
resultado ou a duplicação de alguns objectivos (tais como a protecção e a educação 
ambientais), ou a sua omissão em ambos os domínios.

Existe, portanto, o risco de, face às limitações orçamentais existentes, o financiamento 
disponível no âmbito do FEDER ser utilizado em grande escala para incrementar a 
competitividade económica em centros urbanos de maiores dimensões, ou nas regiões mais 
dinâmicas, ao passo que o financiamento a título do FEADER se centrará na melhoria da 
competitividade agrícola.

Nesta situação, a atribuição de verbas para apoiar actividades não agrícolas e o 
desenvolvimento de PME em zonas rurais enquadrar-se-ia num espaço entre ambos os fundos 
e acabaria por não ser coberto por nenhum deles.

Poderia igualmente registar-se uma escassez de financiamentos para assegurar os serviços 
públicos básicos e investimento em infra-estruturas em zonas rurais, áreas para as quais se 
pressupõe que o Fundo de Coesão também contribui.

Neste contexto, vai-se tornando particularmente importante fazer surgir uma estratégia de 
desenvolvimento rural transparente e a longo prazo aplicável a nível nacional e regional, de 
modo a permitir identificar claramente as prioridades e os objectivos de desenvolvimento 
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rural, adaptando a estes as várias fontes de financiamento disponíveis.

No entanto, articular o segundo pilar com medidas de política de coesão iria requerer uma 
estreita coordenação de actividades a nível nacional.

Acresce o facto de haver necessidade de examinar factores adicionais que têm influência no 
desenvolvimento e nos meios de financiar o desenvolvimento rural.

1. O conceito de zona rural ainda tem de ser definido com alguma precisão. Quer isto dizer 
que, ao falar-se de desenvolvimento rural, é essencial pensar no modo como as zonas 
rurais podem ser definidas em termos das suas características e dos seus objectivos de 
desenvolvimento. 

Tradicionalmente, as zonas rurais podiam ser diferenciadas das zonas urbanas através da 
sua densidade populacional mais baixa, diferente estrutura de emprego, menor nível de 
rendimentos e pior acesso a bens de carácter público. Sob o ponto de vista da coesão 
territorial, a menor densidade populacional não deveria constituir a característica decisiva.

Um dos objectivos de desenvolvimento da União é a modernização das estruturas sociais, 
incluindo as estruturas de emprego. É possível melhorar a coesão territorial, bastando para 
tal alinhar as estruturas de emprego nas zonas rurais com as das zonas urbanas. Nesta 
perspectiva, o nível de rendimentos e o acesso a bens de carácter público continuam 
a ser os mais importantes desafios para a coesão territorial, podendo ser superados 
com a máxima eficácia através do apoio a actividades não agrícolas em comunidades 
rurais. No entanto, as medidas de desenvolvimento rural não deverão consumir 
recursos destinados a pagamentos directos aos agricultores.

2. Nos próximos anos, deverão prever-se mudanças substanciais na política agrícola comum 
da União Europeia. A primeira oportunidade para efectuar alterações poderia ser o "exame 
de saúde" da Política Agrícola Comum. Em anteriores discussões acerca da estrutura da 
PAC, tem predominado o ponto de vista de que este financiamento está a reforçar a 
diversificação da economia da UE, ao mesmo tempo que não consegue impulsionar a sua 
competitividade. No âmbito da actual política financeira da União Europeia, esta opinião é 
parcialmente justificada, mas, na realidade, tudo depende do modo como o financiamento 
da União é gasto. Os objectivos da política de desenvolvimento rural, em particular, não 
precisam de ser contrários às prioridades da Estratégia de Lisboa, desde que tal 
desenvolvimento se baseie na aplicação do mecanismo da competitividade relativa 
(melhor relação custo-benefício), em particular na transformação de produtos alimentares 
a nível local e no desenvolvimento de infra-estruturas e serviços, tais como o turismo, o 
ensino e a protecção ambiental.

3. Relativamente ao FEADER, foram identificadas as seguintes prioridades para o período 
de 2007-2013: 1. Aumento da competitividade dos sectores da agricultura e da 
silvicultura. 2. Melhoria do ambiente e do espaço rural. 3. Melhoria da qualidade de vida 
nas zonas rurais e incentivo à diversificação. 4. Formação de capacidades locais com vista 
ao emprego e à diversificação (LEADER). Coloca-se, no entanto, a difícil questão de se 
saber se o segundo pilar da PAC deve, ou não, permanecer um mecanismo 
"politicamente correcto" para apoio indirecto à agricultura. Deveria o financiamento 
ser também direccionado para beneficiários rurais fora do sector agrícola e para
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beneficiários que, embora permanecendo nas zonas rurais, saiam da agricultura 
para outros sectores de actividade? Será que a manutenção do desenvolvimento 
rural sob a alçada da PAC não vai privar os agricultores de anteriores métodos de 
financiamento da União?

4. Um dos principais pomos de discórdia na discussão em torno da PAC vai ser o nível de 
pagamentos directos para a agricultura (primeiro pilar) e o nível de co-financiamento
nacional, tendo em conta os esforços para preservar a natureza comunitária da PAC. 
Deverá ser tomada em consideração a proposta da Comissão no sentido de reduzir os 
pagamentos directos às grandes explorações agrícolas e de reforçar o segundo pilar da
PAC, isto é, o desenvolvimento rural, para tal aumentando a taxa de modulação.

5. As dificuldades na implementação da política de desenvolvimento rural são o resultado da
separação das políticas sectoriais da política de coesão territorial e da separação entre os 
aspectos económicos e sociais de ambas as políticas. Isto explica o visível realce dado 
até ao momento à divisão de responsabilidades, em vez de à coordenação de
actividades. O objectivo da coordenação deve, porém, ser precisamente o de 
assegurar uma abordagem conjunta à utilização dos financiamentos. De 
Estado-Membro para Estado-Membro variam os modelos para a coordenação de
actividades relacionadas com a atribuição de financiamentos às medidas de 
desenvolvimento rural. É difícil argumentar que a solução de um determinado país possa 
servir como modelo para outros países. Dir-se-ia que a vontade política pode ser mais 
decisiva em termos de garantia de êxito do que esta ou aquela solução organizacional. 
Nesta perspectiva, uma solução adequada poderia ser a aplicação do método aberto 
de coordenação a este aspecto da cooperação ao nível da União. 

Deve, no entanto, deixar-se claro que a política de desenvolvimento rural exerce uma 
enormíssima influência sobre a coesão territorial. Daí não parecer justificável separar as 
medidas de desenvolvimento rural da política de coesão e de desenvolvimento regional. Esta 
política tem melhor capacidade do que a PAC para proporcionar apoio relativamente a 
aspectos não agrícolas do desenvolvimento rural, tais como dar novas possibilidades de 
formação às pessoas, permitindo-lhes trabalhar em áreas mais produtivas da economia.
Todavia, a inclusão da política de desenvolvimento rural no âmbito da política de coesão e de 
desenvolvimento regional apenas será possível desde que o desenvolvimento rural receba o 
adequado financiamento e desde que este, por sua vez, seja utilizado em sintonia com as 
prioridades estabelecidas para as zonas rurais.
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