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alimentou», como proferido pela titular 
da pasta. 
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A horA dAs decisões… 
Muito provavelmente, aquando da pu-
blicação do presente artigo já sabere-
mos se a reforma da Política Agrícola Co-
mum (PAC), que nos irá “guiar” até 2027, 
estará bem encaminhada no sentido da 
aprovação, dando algum sucesso à Pre-
sidência Portuguesa da União Europeia.
O sector agrícola, fortemente elogiado 
durante esta pandemia pela sua capa-
cidade de resiliência, e por ter sido um 
sector que, não só, não parou, como 
conseguiu ultrapassar algumas das di-
ficuldades do mercado interno, resul-
tantes do fecho de diversos canais de 
escoamento, conseguiu, conforme sa-
lientado pela titular da pasta da Agricul-
tura, aumentar as exportações, atingin-
do no acumulado do período de Janeiro 
a Dezembro de 2020, um crescimento de 
5,5%, face ao período homólogo ante-
rior.
A etapa seguinte à aprovação da PAC 
é, a nível interno, a definição do futu-
ro “Plano estratégico da PAC – PePAC” 
que irá combinar, num plano estratégico 
único, os instrumentos de apoio da PAC 
financiados pelo FEAGA (1.º Pilar) e pelo 
FEADER (2.º Pilar), permitindo o desen-
volvimento de uma estratégia única e 
coerente para o sector.

É precisamente na definição da futu-
ra arquitetura verde do PePAC, que 
irá combinar a condicionalidade, os 
apoios do desenvolvimento rural re-
lacionados com os objectivos ambien-
tais e climáticos, os ecorregimes e os 
compromissos agroambientais e cli-
máticos, com especial destaque para 
os dois últimos, que poderão resultar 
as maiores dificuldades para o sector 
das frutas, legumes e flores (FLF) e do 
vinho. 
Será no âmbito da arquitetura verde 
que iremos avaliar se as opções estra-
tégicas do PePAC irão direccionar os 
apoios para promover a transição para 
práticas ou sistemas que minimizem os 
impactos ambientais negativos em sis-
temas agrícolas necessários para o abas-
tecimento alimentar, como é o caso dos 
sectores apresentados no quadro abai-
xo, e que mais têm contribuído para o 
“sucesso” da agricultura nacional, ou 
se, pelo contrário, a opção seguirá uma 
linha de apoio à promoção dos chama-
dos bens públicos ambientais. Pelo que, 
só então saberemos se efectivamente 
irão ser tomadas «as medidas e as ac-
ções necessárias para que a agricultura 
continue a alimentar quem sempre nos 
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[1] [1]/[1] [2] [2]/[1] [3] [3]/[2] [4] [4]/[2] [5] [5]/[2]

CITRINOS 16 389,00 100% 11 098,58 68% 9 872,94 89% 112,12 1% 5 585,49 50%

FRUTOS DE 
CASCA RIJA

114 980,00 100% 146 110,75 127% 128 536,64 88% 7 556,92 5% 12 084,72 8%

FRUTOS FRESCOS 
(exc. citrinos)

39 534,00 100% 28 762,23 73% 25 666,32 89% 1 187,13 4% 14 824,71 52%

F. SUB TROPICAIS 
+ PEQ. FRUTOS

1 764,00 100% 10 591,49 600% 8 679,19 82% 539,34 5% 2 524,84 24%

VINHA 175 773,00 100% 123 021,05 70% 107 912,10 88% 2 116,76 2% 48 478,14 39%

HORTICOLAS 89 987,00 100% 50 788,09 56% 46 674,71 92% 1 509,42 3% 5 808,18 11%


