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BREVE JUSTIFICAÇÃO

Se bem que nos possamos congratular com múltiplos aspectos do conteúdo das Orientações 
Estratégicas, a forma como elas estão formuladas colocam determinados problemas.

Em primeiro lugar, nota-se a ausência da definição de um objectivo global susceptível de 
aferir as sinergias operadas entre as diferentes iniciativas tomadas no âmbito de cada um dos 
eixos.

Em segundo lugar, verifica-se a existência de um certo número de sobreposições em 
diferentes eixos, quer no articulado de cada uma das orientações, quer entre várias das 
orientações, o que representa uma fonte de dificuldades potenciais para os Estados-Membros, 
quando se trata de determinar em qual dos eixos se devem inscrever partes dos respectivos 
programas. Deve igualmente assinalar-se a ocorrência pontual de situações de falta de clareza 
quanto ao conteúdo do que se pretende incentivar ou, no mínimo, autorizar.

Em terceiro lugar, a prioridade central de cada eixo nem sempre reflecte cabalmente a 
orientação do Regulamento do Conselho.

Além disso, há que introduzir uma clarificação quanto às actividades para as quais os diversos 
eixos se orientam, muito particularmente, devido à proporção do financiamento atribuído a
cada uma delas, nos termos do Regulamento.

Neste contexto, a relatora parte do princípio de que:

a) o eixo 1 se dirige fundamentalmente a todos os envolvidos na produção primária dos 
sectores agrícola e florestal, com o objectivo de promover a diversificação e o 
empreendimento de actividades capazes de criar margens de eficácia ou de valor 
acrescentado ao nível da produção primária desses sectores;

b) o eixo 2 tem como objectivo abranger todas as partes interessadas – incluindo os 
envolvidos na produção primária – que se dedicam à protecção de aspectos do património 
ambiental, como a promoção da biodiversidade, o reforço da sustentabilidade, ou a 
preservação da paisagem natural e da herança cultural;

c) o eixo 3 se destina, de maneira mais geral, a auxiliar as comunidades rurais em dois 
aspectos conexos:

– primeiro, em relação ao seu desenvolvimento económico, através da promoção de 
actividades económicas adaptadas à economia rural levadas a cabo, em geral, por 
intervenientes outros que não os produtores primários, por exemplo, ao nível da 
produção secundária, dos serviços de apoio à produção primária, do desenvolvimento 
do turismo, do artesanato e de empresas de outro tipo;

– segundo, no que diz respeito à melhoria dos equipamentos disponíveis a nível local,
no intuito de proporcionar uma qualidade de vida satisfatória e prevenir o êxodo das 
populações rurais.

Em ambos os casos, é conferida uma ênfase muito particular ao potencial das mulheres e 
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dos jovens enquanto actores económicos;

d) o eixo 4, no seguimento do antigo programa LEADER, visa congregar as parcerias dos 
intervenientes abrangidos em cada um dos outros eixos na perspectiva da aplicação de uma 
estratégia de desenvolvimento coerente e global, adaptada às condições locais.

Neste entendimento, e à luz dos problemas acabados de identificar, são agora propostas
diversas alterações.

No que diz respeito ao eixo 1, a relatora considera que a orientação principal deveria conferir 
uma ênfase acrescida ao apoio à inovação e à integração na cadeia alimentar, que deveria ser 
acrescentada uma referência à cadeia dos combustíveis e que a menção ao investimento em 
capital físico e humano deveria ser considerada como um esteio das actividades de inovação e 
de integração. A versão alterada parece reflectir melhor a orientação mais pormenorizada que 
se lhe segue. Nos travessões 2 e 5, designadamente, são também sugeridas alterações 
destinadas a exemplificar melhor o tipo de acções que se pretende. 

No que toca ao eixo 2, a relatora entende que, na orientação principal, a referência a "sistemas 
agrícolas e silvícolas de elevado valor natural" se presta a confusão, dado que poderia ser 
interpretada no sentido de um valor económico gerado de maneira natural. Ora, esta não será a 
leitura correcta, atendendo ao facto de, no âmbito deste eixo, o Regulamento se debruçar 
sobre as regiões que padecem de insuficiências naturais. A alteração a esta orientação 
destina-se a deixar claro que é dada prioridade aos bens produzidos de acordo com normas 
ambientais, incluindo o fomento da biodiversidade, a promoção da sustentabilidade e a 
preservação da paisagem natural e da herança cultural. São igualmente propostas algumas 
alterações de pormenor aos travessões existentes, bem como um novo travessão relativo à 
herança cultural e natural.

A orientação proposta ao abrigo do eixo 3 refere-se à "a prioridade essencial da criação de 
oportunidades de emprego". Este aspecto parece não reflectir o conteúdo do Regulamento, 
que também coloca a tónica na qualidade de vida, e parece esquecer que o desenvolvimento 
económico é o principal motor da criação de oportunidades de emprego. A reformulação 
proposta destina-se a produzir uma imagem mais fiel daquele que parece ser o objectivo do 
Regulamento. Foram igualmente introduzidas clarificações suplementares no contexto dos 
travessões, principalmente uma, destinada a melhor centrar o texto sobre o papel e as 
necessidades das mulheres nas economias rurais, abordando a questão (aliás, já tratada na 
Resolução do Parlamento Europeu de 3 de Julho de 2003, P5_TA (2003) 0342, sobre as 
mulheres nas zonas rurais da União Europeia) do trabalho não remunerado, que ocasiona a 
ocorrência de situações de escassez de recursos na idade da reforma.

Em relação ao eixo 4, são sugeridas poucas alterações, excepto no que toca à utilização do 
termo "endógeno", que, pelo menos na versão inglesa, é menos explícito do que seria 
desejável — razão por que se sugere uma reformulação do texto.

No que diz respeito à orientação que se destina a concretizar as prioridades em programas, a
relatora considera que se deveria aproveitar o ensejo para se introduzir, quer uma menção ao 
ordenamento do território, quer uma referência ao envolvimento das partes interessadas, nos 
termos do artigo 6º do Regulamento. Do mesmo modo, e ao abrigo da orientação relativa à 
complementaridade dos instrumentos comunitários, afigura-se correcto incluir as iniciativas 
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TEN-T e LIFE+, sabendo-se que, em certos Estados-Membros, a complementaridade entre 
diferentes financiamentos deverá ser considerada tanto a nível regional, como no plano 
nacional.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 2 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Anexo, secção 3.1, Orientação, parágrafo 1

Os recursos atribuídos ao eixo 1 devem 
contribuir para reforçar e dinamizar o sector 
agro-alimentar europeu, através da sua 
concentração nas prioridades da 
transferência de conhecimentos e da 
inovação na cadeia alimentar e nos sectores 
prioritários para o investimento no capital 
físico e humano.

Os recursos atribuídos ao eixo 1 devem 
contribuir para reforçar e dinamizar os
sectores da agricultura e da silvicultura, 
através da sua concentração na prioridade 
dupla do fomento da inovação e da 
integração na cadeia alimentar e na cadeia 
dos combustíveis, bem como do 
investimento no capital físico e humano, 
incluindo a promoção do uso de 
tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC).

Alteração 2
Anexo, secção 3.1, parágrafo 1, travessão 2

– melhorar a integração na cadeia 
agroalimentar. A indústria agroalimentar 
europeia é uma das mais competitivas e 
inovadoras do mundo, mas deve contar com 
uma concorrência mundial cada vez mais 
forte. A economia rural dispõe de um 
potencial considerável para criar e 
comercializar novos produtos, para reter 

– melhorar a integração na cadeia 
agroalimentar. A indústria agroalimentar 
europeia é uma das mais competitivas e 
inovadoras do mundo, mas deve contar com
uma concorrência mundial cada vez mais 
forte. A economia rural dispõe de um 
potencial considerável para criar e 
comercializar novos produtos e para reter 

  
1 JO C ... / Ainda não publicado em JO.
2 Por razões de clareza, o texto original da Comissão é apresentado sem formatação, ou seja, desprovido de 
indicações em negrito e itálico, no intuito de fazer realçar as mudanças introduzidas pelas alterações. O formato 
original será reintroduzido na versão final. Este procedimento afecta as seguintes alterações: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 11, 12 e 14.
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mais valor nas zonas rurais por meio de 
programas de qualidade e para valorizar a 
imagem dos produtos europeus no 
estrangeiro. O recurso aos serviços de 
aconselhamento e de assistência para 
satisfazer as normas comunitárias facilitará 
este processo de integração. Um sector 
agrícola orientado para o mercado 
contribuirá para consolidar ainda mais a 
posição do sector agroalimentar europeu 
enquanto importante empregador e fonte de 
crescimento económico;

mais valor nas zonas rurais por meio de 
programas de qualidade, do envolvimento 
dos produtores primários nas iniciativas de 
transformação e comercialização, bem 
como da promoção do comércio local, a fim 
de reduzir as distâncias de transporte dos 
alimentos. É igualmente possível valorizar a 
imagem dos produtos europeus no 
estrangeiro, designadamente, mediante o 
desenvolvimento dos mercados de nicho. O 
recurso aos serviços de aconselhamento e de 
assistência para satisfazer as normas 
comunitárias e para ajudar à promoção da 
pesquisa e das vendas facilitará estes
processos de integração. Um sector agrícola 
orientado para o mercado contribuirá para 
consolidar ainda mais a posição do sector 
agroalimentar europeu enquanto importante 
empregador e fonte de crescimento 
económico;

Alteração 3
Anexo, secção 3.1, parágrafo 1, travessão 4

– estimular um espírito de empresa 
dinâmico. As reformas recentes criaram na 
agricultura europeia uma dinâmica dirigida 
para o mercado, que oferece novas 
oportunidades às explorações agrícolas. No 
entanto, a realização deste potencial 
económico dependerá do desenvolvimento 
de competências estratégicas e 
organizativas;

– estimular um espírito de empresa 
dinâmico. As reformas recentes criaram na 
agricultura europeia uma dinâmica dirigida 
para o mercado, que oferece novas 
oportunidades às explorações agrícolas. No 
entanto, a realização deste potencial 
económico dependerá do desenvolvimento 
de competências estratégicas, comerciais e 
organizativas;

Alteração 4
Anexo, secção 3.1, parágrafo 1, travessão 5

– desenvolver novos mercados para os 
produtos agrícolas e silvícolas. Novos 
mercados podem proporcionar um maior 
valor acrescentado. O apoio aos 
investimentos e à formação no domínio da 
produção não alimentar a título do 
desenvolvimento rural pode complementar 
as medidas tomadas no âmbito do primeiro 

– apoiar a investigação, os investimentos e 
a formação no domínio do desenvolvimento 
e utilização de novos produtos, processos e 
tecnologias. Esse apoio pode complementar 
as medidas tomadas no âmbito do primeiro 
pilar, através do desenvolvimento de 
métodos de produção inovadores, ou por 
exemplo, de matérias para as energias 
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pilar, através da criação de novos mercados 
inovadores para a produção ou do 
desenvolvimento de matérias para as 
energias renováveis, os biocombustíveis, 
bem como das respectivas capacidades de 
transformação;

renováveis, os biocombustíveis, bem como 
das respectivas capacidades de 
transformação;

Alteração 5
Anexo, secção 3.2, Orientação

Para proteger e melhorar os recursos naturais 
e as paisagens das zonas rurais da UE, os 
recursos atribuídos ao eixo 2 deveriam 
contribuir para os três domínios prioritários 
ao nível da UE: biodiversidade e 
preservação dos sistemas agrícolas e 
silvícolas de elevado valor natural, água e
alterações climáticas. As medidas 
disponíveis a título do eixo 2 deveriam ser 
utilizadas para integrar estes objectivos 
ambientais e contribuir para a 
implementação da rede agrícola e florestal 
Natura 2000, a consecução do compromisso 
de Göteborg de inversão do declínio da 
biodiversidade até 2010, dos objectivos da 
directiva-quadro da água e dos objectivos do 
Protocolo de Quioto em matéria de 
atenuação das alterações climáticas.

Para proteger e melhorar os recursos naturais
e as paisagens das zonas rurais da UE, os 
recursos atribuídos ao eixo 2 deveriam 
contribuir para os três domínios prioritários 
ao nível da UE: a promoção da
biodiversidade e o uso sustentável dos 
terrenos agrícolas e silvícolas; o combate às
alterações climáticas; e a protecção de 
outros aspectos do património ambiental, 
como a preservação da paisagem natural e 
da herança cultural, ou a melhoria do 
ordenamento do território. As medidas 
disponíveis a título do eixo 2 deveriam ser 
utilizadas para integrar estes objectivos 
ambientais e contribuir para a 
implementação da rede agrícola e florestal 
Natura 2000, a consecução do compromisso 
de Göteborg de inversão do declínio da 
biodiversidade até 2010, dos objectivos da 
directiva-quadro da água e dos objectivos do
Protocolo de Quioto em matéria de 
atenuação das alterações climáticas.

Alteração 6
Anexo, secção 3.2, travessão 3

– combater as alterações climáticas. A 
agricultura e a silvicultura situam-se na 
vanguarda no que respeita ao 
desenvolvimento das fontes de energia e 
materiais renováveis para as instalações de 
bioenergia. O desenvolvimento destas fontes 
de energia deve ter em conta a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa e a 
preservação do efeito de sumidouros de 

– combater as alterações climáticas. A 
agricultura e a silvicultura situam-se na 
vanguarda no que respeita ao 
desenvolvimento das fontes de energia e 
materiais renováveis para as instalações de 
bioenergia. O desenvolvimento destas fontes 
de energia deve ter em conta a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa e a 
necessidade de aumentar o efeito de 
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carbono das florestas e das matérias 
orgânicas na composição no solo;

sumidouros de carbono das florestas e das 
matérias orgânicas na composição no solo;

Alteração 7
Anexo, secção 3.3, título

Promoção da qualidade de vida nas zonas 
rurais e da diversificação

Promoção da qualidade de vida nas zonas 
rurais e da diversificação da economia rural

Alteração 8
Anexo, secção 3.3, Orientação

Os recursos atribuídos aos domínios da 
diversificação da economia rural e da
qualidade de vida das zonas rurais a título do 
eixo 3 deveriam contribuir para a prioridade 
essencial da criação de oportunidades de 
emprego. A série de medidas disponíveis a 
título do eixo 3 deveria, em particular, ser 
utilizada para incentivar a criação de 
capacidades, a aquisição de competências e a 
organização com vista à elaboração de 
estratégias de desenvolvimento locais, bem 
como para garantir que as zonas rurais 
permaneçam atraentes para as gerações 
futuras. Quanto à promoção da formação, da 
informação e do espírito de empresa, há que 
ter em conta as necessidades especiais das 
mulheres e dos jovens.

Os recursos atribuídos aos domínios da 
diversificação da economia rural e as 
medidas destinadas a melhorar a qualidade 
de vida das zonas rurais a título do eixo 3 
deveriam contribuir para a prioridade 
essencial do estímulo ao desenvolvimento 
de economias equilibradas e integradas nas 
zonas rurais, a fim de melhorar a qualidade 
de vida e criar novas oportunidades de 
emprego. A série de medidas disponíveis a 
título do eixo 3 deveria, em particular, ser 
utilizada para incentivar a criação de 
capacidades, a aquisição de competências e a 
organização com vista à elaboração de 
estratégias de desenvolvimento locais, bem 
como para garantir que as zonas rurais 
permaneçam atraentes para as gerações 
futuras. Quanto à promoção da formação, da 
informação e do espírito de empresa, deverá 
ser conferida uma atenção particular à 
remoção dos obstáculos enfrentados por 
todos aqueles cujo acesso ao mercado do 
trabalho está hoje dificultado por factores 
relacionados com o sexo, a idade ou a 
deficiência de que são portadores.

Alteração 9
Anexo, secção 3.3, travessão 2

– incentivar a entrada das mulheres no 
mercado do trabalho. As iniciativas locais 

– melhorar a qualidade de vida das 
mulheres das zonas rurais e incentivar a sua
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destinadas a desenvolver as estruturas de 
acolhimento de crianças nas zonas rurais 
podem melhorar as possibilidades de 
emprego e facilitar o acesso das mulheres 
ao mercado de trabalho. Pode tratar-se, 
nomeadamente, de desenvolver as 
infra-estruturas de acolhimento, 
eventualmente em combinação com 
iniciativas destinadas a incentivar a criação 
de pequenas empresas em relação com 
actividades rurais;

entrada em termos formais no mercado do 
trabalho. As iniciativas podem consistir, por 
exemplo, no desenvolvimento de 
infra-estruturas de qualidade destinadas ao 
acolhimento de crianças e outras formas de 
assistência, na disponibilização de
formação e acesso ao microcrédito 
destinada à criação de empresas, assim 
como a formação e o desenvolvimento de 
redes de mulheres;

Alteração 10
Anexo, secção 3.3, travessão 2 bis (novo)

- promover medidas destinadas a combater 
o êxodo das populações rurais, em especial,
o dos mais jovens, melhorando os 
equipamentos existentes a nível local, o 
acesso a serviços e a disponibilização de 
actividades culturais e de lazer;

Alteração 11
Anexo, secção 3.3, travessão 6

- desenvolver o fornecimento e a utilização 
inovadora das fontes de energia renováveis, 
o que pode contribuir para criar novos 
mercados para os produtos agrícolas e 
silvícolas, para propor serviços locais e para 
diversificar a economia rural;

- desenvolver o fornecimento e a utilização 
inovadora das fontes de energia renováveis, 
o que pode contribuir para criar novos 
mercados para os produtos agrícolas e 
silvícolas, para propor serviços locais e para 
diversificar a economia rural, mitigando, 
para além disso, o impacto das alterações 
climáticas;

Alteração 12
Anexo, secção 3.3, travessão 7

– incentivar o desenvolvimento do turismo. 
O turismo é um sector de importante 
crescimento em numerosas regiões rurais. O 
recurso acrescido às TIC no turismo para 
efeitos de reservas, promoção, 
comercialização, concepção de serviços e 

– incentivar o desenvolvimento do turismo. 
O turismo é um sector de importante 
crescimento em numerosas regiões rurais. O 
recurso acrescido às TIC no turismo para 
efeitos de reservas, promoção, 
comercialização, concepção de serviços e 
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actividades recreativas pode contribuir para 
aumentar o número de visitantes e a duração 
das estadias, em especial quando esse 
recurso fornecer ligações a pequenas 
instalações e incentivar o agroturismo;

actividades recreativas pode contribuir para 
aumentar o número de visitantes e a duração 
das estadias, em especial quando esse 
recurso fornecer ligações a pequenas 
instalações e incentivar o agroturismo, 
outras modalidades ecologicamente 
sustentáveis de turismo e o turismo 
vocacionado para a prática desportiva;

Alteração 13
Anexo, secção 3.3, travessão 8 bis (novo)

- preservar e valorizar o património natural 
e cultural. O património natural e cultural 
desempenha um papel crucial, não apenas 
na defesa do meio ambiente nas zonas 
rurais, mas também na capacidade de 
atracção dos turistas e na manutenção de 
uma elevada qualidade de vida dos 
habitantes dessas zonas. É, por isso, 
fundamental que se invista na protecção e 
gestão dos locais integrados na Rede 
Natura 2000 e de outros locais e edifícios 
de elevado valor paisagístico ou cultural.

Alteração 14
Anexo, secção 3.4, Orientação

Os recursos atribuídos ao eixo 4 (Leader) 
devem contribuir para as prioridades dos 
eixos 1 e 2 e, em especial, do eixo 3, mas 
devem igualmente desempenhar um papel 
importante no que respeita à prioridade de 
melhoria da governação e à mobilização do 
potencial de desenvolvimento endógeno das 
zonas rurais.

Os recursos atribuídos ao eixo 4 (Leader) 
devem contribuir para as prioridades dos 
eixos 1 e 2 e, em especial, do eixo 3, mas 
devem igualmente desempenhar um papel 
importante no que respeita à prioridade de 
melhoria da governação e à mobilização do 
potencial de desenvolvimento intrínseco das 
áreas em causa.

Alteração 15
Anexo, secção 3.4, nº 2, travessão 4 bis (novo)

- incentivar a cooperação entre os grupos 
de acção local nos diferentes 
Estados-Membros e entre estes e as 
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organizações congéneres existentes em 
países terceiros;

Alteração 16
Anexo, secção 3.5, Orientação

Ao elaborar a sua estratégia nacional, os 
Estados-Membros devem optimizar as 
sinergias entre os eixos e no interior destes e 
evitar potenciais contradições. Examinarão 
igualmente o modo de ter em consideração 
outras estratégias comunitárias, como o 
plano de acção para a agricultura biológica, 
a última comunicação da Comissão sobre as 
energias renováveis, a comunicação recente 
da Comissão sobre as alterações climáticas e 
a necessidade de prever os prováveis efeitos 
na agricultura e na silvicultura, o relatório da 
Comissão sobre a estratégia florestal da UE 
(a qual pode contribuir tanto para o
crescimento e o emprego como para a 
realização dos objectivos de 
desenvolvimento sustentável) e as futuras 
estratégias temáticas ambientais.

Ao elaborar a sua estratégia nacional, os 
Estados-Membros devem adoptar uma 
abordagem integrada que comporte um 
ordenamento adequado do território e 
maximizar as sinergias entre os eixos, 
tentando obter a participação o mais 
alargada possível dos organismos 
apropriados, no respeito pelo Princípio de 
Parceria, tal como se encontra definido no 
artigo 6º do Regulamento do Conselho. 
Examinarão igualmente o modo de ter em 
consideração outras estratégias comunitárias, 
como o plano de acção para a agricultura 
biológica, a última comunicação da 
Comissão sobre as energias renováveis, a 
comunicação recente da Comissão sobre as 
alterações climáticas e a necessidade de 
prever os prováveis efeitos na agricultura e 
na silvicultura, o relatório da Comissão 
sobre a estratégia florestal da UE (a qual 
pode contribuir tanto para o crescimento e o 
emprego como para a realização dos 
objectivos de desenvolvimento sustentável) 
e as futuras estratégias temáticas ambientais.

Alteração 17
Anexo, secção 3.6, Orientação

É necessário incentivar as sinergias entre as 
políticas estruturais, as políticas de emprego 
e as políticas de desenvolvimento rural. 
Neste contexto, os Estados Membros devem 
velar pela complementaridade e pela 
coerência das acções a financiar pelo 
FEDER, pelo Fundo de Coesão, pelo FSE, 
pelo FEP e pelo FEADER num dado 
território e num dado domínio de actividade. 
Os princípios directores essenciais no que 
respeita à linha de demarcação e aos 
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mecanismos de coordenação entre as acções 
que são objecto de uma intervenção dos 
diversos Fundos devem ser definidos ao 
nível do quadro de referência estratégica 
nacional/plano estratégico nacional.

de demarcação e aos mecanismos de 
coordenação entre as acções que são objecto 
de uma intervenção dos diversos Fundos 
devem ser definidos ao nível do quadro de 
referência estratégica nacional/plano 
estratégico nacional.


