
Portugal tem 4,438 mil
milhões para reduzir
défice agro-alimentar

PAC sobreviveu à oposição dos
países nórdicos porque 30% das
ajudas comunitárias vão ser
alocadas a vertentes ecológicas
e à preservação do ambiente
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Nova PAC, que deve ser aprovada este mês no Parlamento
Europeu, reserva 30% das ajudas para a agricultura verde
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0 próximo envelope financeiro da UE à

agricultura portuguesa, de 4,438 mil
milhões de euros, terá como principal
objectivo a redução da dependência agro-
-alimentar do país face ao exterior, com

alterações de fundo relativamente ao

quadro comunitário em vigor: redução
de pelo menos 5% do montante anual

que exceda os 150 mil euros pagos a cada

agricultor, constituição de uma reserva
de crise no caso de perturbação dos mer-
cados, perda de confiança dos consumi-
dores e problemas específicos e ainda
um reforço substancial do financiamen-
to das políticas agrícolas verdes, que terão
um apoio suplementar de 30% no pri-
meiro e segundo pilares (ajudas direc-
tas à produção e investimento).

Haverá também dois novos instrumen-

tos, um de gestão de risco e um outro de

estabilização do rendimento do agricul-
tor. Estas foram algumas das linhas orien-
tadoras divulgadas ontem no seminário

"O sector do tomate de indústria no novo
rumo de Portugal", e que irão nortear as

ajudas comunitárias à agricultura nacio-
nal entre 2014 e 2020.

O eurodeputado do Partido Socialista

Capoulas Santos, relator de dois dos prin-
cipais documentos que deverão ser apro-
vados no final deste mês em Estrasbur-

go pelo Parlamento Europeu, referiu a

complexidade das negociações, que demo-

raram dois anos, lembrando que o docu-
mento final, de 1300 páginas, tem ainda
de passar pelo crivo da maioria dos 766

deputados europeus para entrar em vigor.
"O que ainda não está totalmente garan-
tido", disse. "Em cada um dos grandes
grupos há uma franja de descontentes

que se juntarão a outros partidos que
estão contra a PAC, como o Bloco de

Esquerda, que nunca participou nas reu-
niões negociais e vai agora apresentar
uma série de propostas contra."

Capoulas Santos explicou que os paí-
ses nórdicos e a Grã-Bretanha em parti-
cular foram desde 2011 os principais opo-
sitores à reforma da PAC por considera-
rem que poderiam apoiar mais os seus

agricultores se não tivessem de contri-
buir para o envelope comunitário. E que
só foi possível concluir as negociações e

manter as ajudas à agricultura para além
de 2020 através de um reforço substan-
cial do peso da vertente ecológica e da

protecção ao ambiente, que se vai tra-
duzir em 30% do orçamento global.

Augusto Mateus, que também interveio
no seminário, defendeu que a parceria
transatlântica que está a ser negociada
entre a UE e os Estados Unidos, embora
se possa traduzir em ganhos para a agri-
cultura nacional e para a indústria do
tomate em particular, é menos impor-
tante que a resolução de alguns proble-
mas que subsistem em Portugal ao nível
da organização e da modernização.

A ministra da Agricultura, que fechou
o seminário, qualificou o sector do toma-
te para a indústria como uma estrela no

agro-alimentar português, não só pela
sua enorme capacidade de exportação
mas também pelo profissionalismo e pela

inovação, que se têm reflectido em for-
tes ganhos de competitividade a nível
internacional. Relativamente às negocia-

ções da PAC, Assunção Cristas disse que
o cenário no primeiro pilar passou de

uma proposta inicial da Comissão de 88%

de redução nos apoios directos a esta
indústria para uma potencial redução de

39%. No entanto, adiantou que, ao nível
do rendimento, as perdas deverão ron-
dar os 9% relativamente ao documento
inicial da Comissão.

No segundo pilar, o do desenvolvi-
mento rural, Cristas anunciou que há
boas notícias porque existem apoios
para o reforço da organização dos pro-
dutores e inovação e afirmou estar dis-

ponível para apoiar a criação de um
centro de competências no domínio do

tomate em Portugal, que permita res-

ponder cada vez mais eficazmente a

necessidades como um melhor uso da

água e da energia.
A ministra quer também que se esta-

beleça para o futuro uma segurança
reforçada em matéria de seguros, para
que a produção não possa ser afectada
em situações de crise.
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"O sector do
tomate para a
indústria é uma
estrela no agro-
-alimentar
português que é

sempre fonte de
inspiração"

"Queremos
apoiar a criação
de um centro de
competências
do tomate
em Portugal"
Assunção Cristas
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os Estados Unidos,
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competitividade
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Raul Jorge
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"A única forma
de garantir
a sobrevivência
da PAC para além
de 2020 foi termos
apostado na
agricultura verde"
Capoulas Santos
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Estados-membros com
liberdade para decidir
sobre os apoios internos
Indústria transformadora do tomate quer que q
executivo utilize o quadro de programação nacional para
defender melhor o sector perante diminuição dos apoios

A indústria transformadora do tomate
considera que é imprescindível que o

governo faça a sua parte no quadro da

programação nacional para defender
melhor o sector perante as medidas de

redução dos apoios comunitários que
apesar de tudo se vai verificar no qua-
dro 2014-2020. É que, contrariamente
ao que sucedeu até agora, os estados-
-membros ganharam uma maior auto-
nomia para definirem de que forma os

apoios serão repartidos internamente.
Francisco Avillez, professor do Insti-

tuto Superior de Agronomia, lembrou
aos produtores que deverão continuar
a apostar em novos factores capazes de
minimizar as perdas de rendimento pre-
vistas no próximo quadro comunitário
de apoio, de várias formas, como o aumen-
to da produtividade física do tomate por
hectare, a redução dos custos de produ-
ção unitários ou o aumento dos preços
pagos pela indústria para que o sector
se mantenha competitivo face aos seus

mais directos concorrentes.
Raul Jorge, presidente do Conselho

Estratégico e de Orientação do Observa-
tório do Tomate, considerou que há mais

imponderáveis que não dependem dos

produtores mas sim da indústria produ-
tora dos consumos intermédios, como a
energia, que podem ter uma política de

preços altos que condicionem a compe-
titividade do sector.

O presidente do Observatório do Toma-

te alertou também o executivo para a
importância de aproveitar bem a próxi-
ma definição da PAC, a fim de conseguir
integrar os apoios ao sector no primei-
ro ou no segundo pilar (política de mer-
cados e pagamentos directos ou desen-
volvimento rural) consoante o valor das
taxas de co-financiamento. Isto porque
as novas regras permitem aos estados-
-membros gerir melhor o nível de com-

participação nacional nos projectos agrí-
colas, embora Portugal continue a bene-
ficiar de um apoio de até 95% devido à

crise.
"Esta reforma da PAC delineava-se mui-

to ameaçadora para alguns sectores nacio-

nais, como o tomate e o arroz, porque
inicialmente havia a pretensão, por par-
te da Comissão Europeia, de fazer con-

vergir as ajudas por hectare para a média

comunitária", disse Raul Jorge. "Mas o

que acabou por ser aprovado, fruto de

uma negociação complexa consensuali-
zada entre o parlamento e o Conselho
de Ministros, foi um projecto relativa-
mente equilibrado, o que permite que
as perdas por hectare sejam muito meno-
res do que era esperado, com a introdu-

ção de mecanismos de travão."
A nova PAC contempla ainda um con-

junto de áreas que ganham importân-
cia nos montantes a ser atribuídos, como
a inovação e a investigação, considera-
dos pelos produtores fundamentais para
o sector.
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Inovação e investigação, prioridades até 2020


