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1. QUADRO ATUAL

PAC e Desenvolvimento Sustentável 



A importância do setor agroalimentar na UE
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• O setor agroalimentar representa 6 % do PIB da UE;

• a UE é exportadora líquido de produtos alimentares e bebidas
(exportações cresceram 8 % ao ano nos últimos 10 anos - 129 mil

milhões de euros em 2015);

• 11 milhões de explorações agrícolas geram cerca de 22 milhões de
empregos (duplica ao incluir o trabalho na indústria da transformação

alimentar, no comércio e nos serviços de restauração);

• Setor agrícola enquanto ramo de atividade económica tem

características e desempenha funções únicas que interagem com o

ambiente, clima, paisagem, território, saúde, consumidores e outros

ramos de atividade económica.
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OBJETIVOS PAC:

• Incrementar a produtividade da agricultura, 

fomentando o progresso técnico, assegurando 

o desenvolvimento racional da produção 

agrícola e a utilização ótima dos fatores de 
produção, designadamente da mão-de-obra;

• Assegurar, deste modo, um nível de vida 
equitativo à população agrícola, 

designadamente pelo aumento do rendimento 
individual dos que trabalham na agricultura;

• Estabilizar os mercados;

• Garantir a segurança dos abastecimentos;

• Assegurar preços razoáveis nos fornecimentos 
aos consumidores.

TFUE

Art.º 39º

ELEMENTOS A CONSIDERAR NA PAC:

• A natureza particular da atividade 

agrícola decorrente da estrutura social 

da agricultura e das disparidades 

estruturais e naturais entre as diversas 

regiões agrícolas;

• A necessidade de efetuar gradualmente 

as adaptações adequadas;

• O facto de a agricultura constituir, nos 

Estados-Membros, um sector 

intimamente ligado ao conjunto da 

economia.

BASE JURÍDICA DA PAC



Os objetivos da PAC
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• Produção alimentar viável, com incidência nos rendimentos

agrícolas, na produtividade agrícola e na estabilidade dos preços;

• Gestão sustentável dos recursos naturais e ações climáticas, com

incidência nas emissões de gases com efeito de estufa, na

biodiversidade, no solo e na água – utilização adequada dos

recursos;

• Desenvolvimento territorial equilibrado, com incidência no

emprego rural, no crescimento e na redução da pobreza nas zonas

rurais.



• Condicionalidade - BCAA – Gestão de resíduos de produtos fitofarmacêuticos;

Armazenamento de produtos fitofarmacêuticos; Descarga direta de substâncias
perigosas nas águas subterrâneas; Descarga indireta de substâncias perigosas no solo.

• Condicionalidade - Requisitos Legais de Gestão - RLG 4 – Reg. 178/2002

legislação alimentar (registo do uso dos PFF); RLG 10 – Reg. 1107/2009, relativo à
colocação dos produtos fitofarmacêuticos (requisitos relativos controlo e aplicação
dos PFF usados na exploração).

• Greening / Superfície de Interesse Ecológico – Proibição de utilização de

PFF nas superfícies de interesse ecológico Pousio e Culturas fixadoras de azoto para
maximizar o efeito destas superfícies sobre a biodiversidade (alteração do
regulamento delegado (UE) n.º 639/2014. Esta alteração entrará em vigor a 1 de
janeiro de 2018.

• Desenvolvimento Rural – PDR 2020 - Aconselhamento; Investimento na

exploração agrícola; Agricultura biológica; Produção integrada; Conservação do solo;
Uso eficiente da água.

7

PAC 2014-2020

Instrumentos de regulação e apoio à atividade agrícola 
com impacto na utilização PFF 
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PAC PÓS 2020

2. AGENDA DA NEGOCIAÇÃO PAC PÓS 2020 
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NEGOCIAÇÃO PAC PÓS-2020

2015 LUX

set. • Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ONU.

dez. • Acordo de Paris sobre as Alterações Climáticas.

2016

NL

abr.
• Reunião Ministerial do Comité Agricultura da OCDE – “Quais as Melhores Politicas 

para Atingir um Sistema Alimentar Global Produtivo, Resiliente e Sustentável “.

mai.

• Conselho Informal Agricultura - Documento de orientação “A Alimentação do futuro –
o futuro da Alimentação”.

• Contributo da França para o Conselho Informal Agricultura - “Uma nova PAC rumo a 
uma Agricultura Competitiva, Sustentável e Resiliente”.

SK

set.

• Conclusões da reunião ministerial da Agricultura realizada em Chambord por iniciativa 

de França.

• Declaração de Cork 2.0 – “Uma Vida Melhor nas Áreas Rurais”.

out.
• Comunicação da Comissão  - Programa de trabalhos Comissão 2017 – “Desenvolvendo 

uma Europa que protege, fortalece e defende”.(10 prioridades políticas, simplificação e 

modernização da PAC).

nov.

• Relatório Task Force Mercados Agrícolas.

• Workshop Parlamento Europeu: Reflections on the agricultural challenges post-2020 in 

the EU - preparing the next CAP reform.

dez. • Conferência Agricultural Outlook 2016

CALENDÁRIO
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NEGOCIAÇÃO PAC PÓS-2020

2017

MT

fev -
abr.

• Consulta pública Simplificação e Modernização da PAC; Termos de Referência da 
Avaliação de Impacto – Comissão Europeia.

mar.
• Conselho de Ministros Agricultura – Discussão sobre PAC pós – 2020.

• Posição Portuguesa no CMA de março – Uma Política Agrícola Comum modernizada 
para responder aos desafios da sociedade europeia para o período após 2020.

mai. • Conselho de Ministros Informal de Agricultura – “Adaptação às alterações Climáticas 
com Foco na Investigação e Inovação no domínio da Gestão da Água”

jul. • Conferência de Alto Nível - DG Agricultura – resultados da Consulta pública PAC pós-
2020.

EE

nov.
?

• Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a PAC pós-

2020.

nov.-
dez. • Proposta QFP pós-2020.

2018 BU
1.º 

sem
?

• Apresentação pela Comissão Propostas Legislativas sobre a PAC pós-2020.

CALENDÁRIO
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PAC PÓS 2020

3. PRINCÍPIOS ESTRATÉGICOS PAC PÓS 2020
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Plano de Trabalhos 2017 Comissão Europeia

• Consulta pública lançada pela Comissão sobre a simplificação e a modernização da 

PAC, a fim de maximizar o seu contributo para as 10 prioridades fixadas pela 
Comissão e para os objetivos de desenvolvimento sustentável ONU.

• Centralidade em domínios específicos prioritários para o futuro, sem prejuízo da 

proposta de revisão do Quadro Financeiro Plurianual

• Comissão ponderará a necessidade de tomar novas medidas relativas à posição dos 

agricultores na Cadeia de Abastecimento Alimentar.

PAC modernizada para enfrentar 
desafios no pós 2020



A PAC pós-2020
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• Manutenção da atividade produtiva em todas as regiões da UE,

assegurando a resiliência agrícola, a ocupação e vitalidade das zonas

rurais;

• Desenvolvimento de uma agricultura eficiente e inovadora, capaz de

garantir relações equilibradas para os agricultores na cadeia alimentar e de

satisfazer as necessidades alimentares e nutricionais dos cidadãos

europeus;

• Preservação dos recursos naturais: solo, água e biodiversidade, das

paisagens diversificadas do território europeu, assim como uma resposta

concertada para a mitigação e adaptação às alterações climáticas.

Documento de PT apresentado CONS Min Agric. em Bruxelas em 06.03.2017

Grandes Objetivos para a PAC pós-2020:
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Princípios da PAC pós-2020 (4 vectores):

Arquitetura e instrumentos da PAC

• Melhorar a adequação e articulação dos instrumentos aos objetivos da
PAC;

• Promoção de condições de concorrência mais equitativas entre os

agricultores da UE;

1. Ambiente, clima, saúde, nutrição e bem-estar animal

• Valorizar a produção de bens públicos gerados no setor (ambiente, clima,

alimentação saudável, bem estar animal);

• Promover Sinergias e melhorar articulação entre condicionalidade, greening

e medidas agroambientais e clima;

• Criar Flexibilidade para obtenção de ganhos ambientais (contratualização

períodos mais curtos, modelos de certificação ambiental);

PAC modernizada para enfrentar 
desafios no pós 2020

Documento de PT apresentado CONS Min Agric em Bruxelas em 6.03.2017

PORTUGAL
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Princípios da PAC pós-2020:

2. Resiliência como vantagem competitiva

• Aposta no Investimento, Inovação e investigação, e na Gestão de Risco como

forma de aumentar a resiliência, competitividade e atratividade do setor;

• Gestão global do risco:

� melhor articulação entre regimes de pagamentos diretos;

� nível base de apoio ao rendimento;

� apoios às zonas com condicionantes naturais, e

� pagamentos ligados.

• Complementarmente, reservar parte deste tipo de pagamentos e permitir de
uma forma voluntária, aos agricultores com interesses comuns a nível setorial

ou regional, contratualizar formas de minimizar a volatilidade extrema de

preços ou de rendimento;

PAC modernizada para enfrentar 
desafios no pós 2020

Documento de PT apresentado CONS Min Agric em Bruxelas em 6.03.2017

PORTUGAL
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Princípios da PAC pós-2020:

3. Relações equilibradas na cadeia alimentar

• Derrogação de regras da concorrência para melhorar a concentração da oferta

primária;

• Regulamentação comunitária de boas práticas e impeditiva de práticas

comerciais desleais;

• Regimes específicos dos setores do vinho e das frutas e hortícolas.

4. Pequena agricultura e jovens agricultores

• Apoio à pequena agricultura;

• Apoio aos jovens agricultores (simplificação e articulação dos apoios aos jovens

agricultores; acesso ao crédito; acesso ao conhecimento).

PAC modernizada para enfrentar 
desafios no pós 2020

Documento de PT apresentado CONS Min Agric em Bruxelas em 6.03.2017

PORTUGAL
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