
30 INFORMAÇÃO DA CNA – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA
SET.OUT.2022

ENTREVISTA

Pequena agricultura 
é discriminada 

A 1 de Janeiro próximo entra em 
vigor o Plano Estratégico da Po-
lítica Agrícola Comum (PEPAC) 
que vigorará até 2026. O que po- 
dem esperar os agricultores, es- 
pecificamente na componente 
ambiental? 
Relativamente à nova Política Agrí- 
cola Comum os agricultores estão 
expectantes e cautelosos, tendo em 
conta que no quadro comunitário an- 
terior tivemos restrições logo após 
a implementação. Por exemplo, os  
compromissos agroambientais só ti- 
veram entradas em 2015 e, a partir 
daí, não houve mais entradas, com  
excepção da decisão tomada no pe- 
ríodo de transição da PAC, anos de 
2021 e 2022, em que houve novos 
compromissos por um período de 2 
anos, com excepção de 3 medidas: 
Produção Integrada, Uso eficiente 
da água e Galerias ripícolas. 

E para o futuro, há boas notícias? 
Há reservas. O PEPAC foi aprova-
do em Agosto e ainda tem de ser 
publicada a respectiva legislação 

nacional de aplicação. Considero 
que o tempo é curto para a publi- 
cação da legislação, para a sua di- 
vulgação junto dos agricultores e, 
posteriormente, para a correcta for- 
malização da candidatura. Por ou-
tro lado, já se estão a começar a 
fazer as culturas de Outono-Inver-
no, pelo que o agricultor já deveria 
conhecer todas as regras para to- 
mar as opções correctas nas se-
menteiras, na escolha das culturas, 
etc…

Mais especificamente sobre as 
medidas que pretendem melho- 
rar o desempenho ambiental das 
explorações agrícolas em Por-
tugal, o que pode adiantar?
No que se refere à componente 
ambiental, a chamada arquitetura  
verde, uma parte importante são os  
chamados eco-regimes. São ajudas  
anuais, medidas novas que vêm 
(de certa forma) substituir o “gree-
ning”, que era a ajuda “verde” mais 
conhecida pelos agricultores. 
Na minha opinião, estes novos eco- 
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-regimes são mais exigentes para o 
agricultor, nomeadamente na “Ges- 
tão do solo – Maneio da Pastagem 
Permanente e Promoção da Fer-
tilização Orgânica” e “Melhorar a 
eficiência Alimentar Animal”. Em-
bora sejam do conhecimento geral 
as condições de acesso e os com-
promissos, não se consegue ainda 
perspectivar como é que serão apli- 
cados no terreno.  

Há uma grande alteração na PAC, 
estas alterações são benéficas 
para a Agricultura Familiar? Por- 
quê?
Responderia já que não. Por exem-
plo, o Pagamento aos Pequenos 
Agricultores [antigo Regime da Pe- 
quena Agricultura - RPA], cujo va- 
lor do apoio será inferior ao actual, 
não pode acumular com os eco-re- 
gimes nem com os prémios asso-
ciados (como já acontecia na an-
terior PAC). Portanto a pequena  
agricultura está mais uma vez a ser  
discriminada ao ficar de fora dos 
eco-regimes, tendo em conta que 
não está no mesmo patamar de 
igualdade que um produtor no 
Apoio ao Rendimento Base [anti-
go Regime de Pagamento Base - 
RPB]. Há aqui esta discriminação 
negativa da Agricultura Familiar. 

E em relação aos modos de pro-
dução mais sustentáveis, como 
o Modo de Produção Integrada 
e a Agricultura Biológica, o que 
se perspectiva?
Estes modos de produção já exis-
tiam no pacote actual de ajudas, 
no entanto já não há novas entra-
das no Modo de Produção Integra- 
da (PRODI) desde 2015, ou seja, há  
7 anos. Durante este período fica-
ram de fora todos os jovens agri- 
cultores, aumentos de área de uma 

exploração candidata, etc.
A grande alteração é que a PRODI 
e a Agricultura Biológica, como es-
tão dentro dos eco-regimes, pas-
sam a ser compromissos anuais. Em 
termos de acumulações apenas 
temos conhecimento de um docu-
mento provisório onde é possível 
saber, ao nível da sub parcela (cul-
tura) a que eco-regimes a mesma 
pode estar candidata quando é can- 
didata aos modos de produção. 

Na PAC que termina as medidas 
agro-ambientais associadas ao 
segundo pilar da PAC tinham um 
papel muito importante para a 
Agricultura Familiar e estavam li- 
gadas às tradições e às regiões 
(ex. Culturas Permanentes Tradi- 
cionais). Que medidas agro-am-
bientais se mantêm? 
No que se refere às medidas agro- 
-ambientais, associadas ao Desen- 
volvimento Rural – chamado se-
gundo pilar da PAC (eram assim 
conhecidas), com compromissos de  
5 anos, vão manter-se na genera-
lidade das medidas que os agricul- 
tores já conheciam nomeadamen-
te: as culturas permanentes tradi-
cionais, os montados e lameiros, o  
mosaico agroflorestal. Essas me-
didas vão continuar a vigorar, pode- 

rá existir uma ou outra nova, no en- 
tanto considero que estas medidas 
são importantes para o meio rural. 

Qual o papel do apoio técnico, no- 
meadamente das associações de 
agricultores?
Nesta nova PAC têm um papel pre- 
ponderante, por isso deveriam ser 
devidamente compensadas, para 
ajudar o agricultor em todo o pro-
cesso. Por exemplo, ao nível dos 
registos, prevê-se a existência de 
um “Registo Eletrónico de digitali-
zação e partilha”. Há uma enorme 
complexidade dos apoios desta 
PAC, que é maior face ao que era.  

Numa análise mais global, que 
mudanças estima que estas al- 
terações possam trazer no aces- 
so às medidas ligadas ao am-
biente, no rendimento das explo- 
rações, no desenho da paisagem 
e no ambiente. 
Quanto ao rendimento das explo-
rações a tendência tem sido da re- 
dução, porque implicam mais res-
trições à actividade, a que acres-
cem factores externos: assistimos 
diariamente ao aumento do custo 
de vida, esta situação para o agri-
cultor tem impactos ao nível de to- 
dos os factores de produção que tem 
de comprar, nomeadamente rações, 
adubos, sementes, produtos fito-
farmacêuticos e combustível. 
Para o agricultor o escoamento dos 
produtos e o preço a que vende são 
sempre questões centrais, pois o  
preço pago ao produtor não é o pre- 
ço a que o produto aparece na pra-
teleira do hipermercado. 
Todos estes constrangimentos irão 
certamente contribuir para “aban-
dono das explorações”, uma vez que 
não é possível manter as explora-
ções activas. 

“Associações de 
agricultores deviam 
ser devidamente 
compensadas pelo 
apoio que prestam 
aos agricultores”
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