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Francisco Silva, secretário-geral da Confagri – Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola
de Portugal, diz que é urgente contrariar os “ataques” que são feitos aos agricultores, bem como a escalada

dos custos de produção. Fazendo um balanço do ano, o mesmo responsável aborda questões-chave da
actualidade do sector, nomeadamente o que tem de ser acautelado em termos de políticas públicas.

Ana Gomes Oliveira

«O SECTOR PRODUTIVO TORNOU-SE 
O BODE EXPIATÓRIO PARA MUITOS 

DOS MALES DA NOSSA SOCIEDADE»
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Que balanço fazem do ano de 2021 para o sector agríco-
la, depois de desde 2019 todos estarmos a ser confron-
tados com uma pandemia?  
O ano 2021 foi marcado por muitas preocupações e incer-
tezas para os agricultores, empresas agroalimentares e or-
ganizações agrícolas. As ondas de choque provocadas pela 
pandemia fizeram-se sentir a nível global em 2021, afectan-
do as cadeias de logística e transportes, a disponibilidade 
de matérias-primas e factores de produção e conduzindo a 
um brutal aumento dos custos de produção. Esta situação, 
que não sabemos por quanto tempo se irá manter, está a 
afectar de forma transversal todo o sector produtivo agrí-
cola português, que constitui o elo mais fraco da cadeia 
agroalimentar e particularmente a actividade pecuária de-
pendente da importação de matérias-primas para a alimen-
tação animal.

Que papel tentaram ter junto de todos aqueles que re-
presentam?
O papel da Confagri desdobrou-se, como sempre, em dois ei-
xos essenciais. O primeiro, consistiu no apoio a todo o nosso 
universo associado, de modo directo às cooperativas e orga-
nizações agrícolas nossas associadas (num total de cerca de 
300 entidades) e, indirectamente, aos agricultores portugue-
ses. Este apoio, traduz-se na disponibilização de vários servi-
ços técnicos especializados, incluindo a formação profissional 
e o apoio à aplicação dos vários instrumentos da política agrí-
cola, tanto ao nível do investimento, como das ajudas direc-
tas e dos incentivos à inovação. O segundo grande eixo da 
actuação da Confagri foi o de porta-voz dos problemas vivi-
dos por aqueles que representamos, junto da Administração 
e das diversas instituições, a nível nacional e da União Euro-
peia. É um trabalho permanente de auscultação e de reporte 
das dificuldades sentidas a nível dos diferentes sectores, de 
apresentação de propostas, de discussão e de negociação téc-
nico-política, visando a melhoria das condições do exercício 
da actividade dos agricultores portugueses e das suas orga-
nizações. 

Neste momento, qual é a maior e mais transversal preo-
cupação do sector?   
Assinalo duas. Uma, mais imediata, reside na escalada 
dos custos de produção que atrás referi, cuja continuida-
de e agravamento compromete seriamente a capacidade 
de muitos agricultores e empresas manterem a sua acti-
vidade produtiva. Outra preocupação, reside nos contí-
nuos “ataques” ao sector produtivo agrícola, pecuário e 
agroalimentar, que se tornou o bode expiatório para mui-
tos dos males da nossa sociedade, incluindo as alterações 
climáticas. Esta situação, que visa denegrir de modo gene-
ralizado a actividade produtiva e condicionar as políticas 
para o sector, deve ser contrariada, demonstrando com 
clareza, com ciência e com comunicação eficaz, a impor-
tância económica, social e ambiental da actividade agríco-
la em Portugal.

O que pensa a Confagri sobre a forma como o Ministé-
rio da Agricultura tem conduzido o processo de cons-
trução do PEPAC?
A Confagri considera que o processo está a ser conduzido de 
forma demasiado apressada e com pouca abertura para a 
consideração de propostas alternativas, como aquelas que a 
Confagri tem apresentado. A definição do PEPAC 2023-2027 
constitui uma oportunidade única e irrepetível nos próximos 
anos para Portugal desenhar uma política agrícola mais justa 
e mais eficiente, que responda aos problemas que o nosso 
País enfrenta ao nível da sua balança agroalimentar, do seu 
território e da coesão económica e social. Consideramos que 
a proposta que está em discussão pública, é muito conserva-
dora face ao passado, que se preocupa essencialmente com 
as novas medidas verdes e que não aposta de forma des-
complexada na produção de bens alimentares e no reforço 
das estruturas produtivas, designadamente das organizações 
económicas dos produtores (Cooperativas e OP’s) , cujo ro-
bustecimento é essencial, para  criar mais-valias para os agri-
cultores,  para reforçar a sua posição na cadeia agroalimentar 
e enfrentar crises, como aquela que estamos actualmente a 
viver. 

Qual a vossa opinião sobre a segunda versão do
PEPAC? O que poderia ser melhorado e o que falta nes-
te documento?   
O PEPAC, no que concerne ao Continente, apresenta uma 
arquitetura assente em quatro eixos. O “Eixo A – Rendi-
mento e sustentabilidade”, que genericamente abrange os 
chamados «Pagamentos directos», nesta segunda versão 
manteve-se a estrutura inicial das intervenções apenas se 
clarificando os montantes dos apoios para os pagamentos 
«associados», para o pagamento para os «Pequenos agri-
cultores» e «Redistributivo» e para os «Ecorregimes». Veri-
fica-se, nesta segunda versão, um irracional retrocesso em 
matéria da possibilidade de entrada de agricultores que ac-
tualmente exercem actividade e estão excluídos dos apoios 
ao rendimento. Manteve-se também, erradamente em nos-
sa opinião, a inclusão das intervenções «Agricultura bioló-
gica» e «Produção integrada» como ecorregime, ao invés 
de serem consideradas como compromissos plurianuais de 
natureza agroambiental, tal como irá suceder com os nossos 
concorrentes directos de Espanha. No “Eixo B”, relativo às 
intervenções sectoriais, não se assinalam diferenças de regis-
to, pese embora a Confagri defenda a criação de uma inter-
venção sectorial destinada a apoiar as Organizações de Pro-
dutores do sector de azeite e azeitona de mesa. Nos “Eixos C 
e D”, integrados ambos no segundo pilar da PAC, e designa-
damente no que concerne às intervenções nos domínios do 
investimento e rejuvenescimento, verificam-se diversas alte-
rações, sendo de assinalar a simplificação das intervenções 
de investimentos na exploração agrícola e transformação e 
comercialização, e a melhoria dos níveis de apoio, em conso-
nância com o solicitado pela Confagri, inclusive no que con-
cerne à instalação de Jovens Agricultores, elemento essen-
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cial para o rejuvenescimento do tecido empresarial agrícola. 
A Confagri considera, no entanto, que continua a faltar uma 
medida para o «Apoio à Cooperação no Sector Agroalimen-
tar e Florestal», com o objectivo de apoiar as iniciativas de 
cooperação entre duas ou mais Organizações Agrícolas com 
intervenção no mercado, designadamente entre Cooperati-
vas Agrícolas, Organizações de Produtores, Agrupamentos 
de Produtores Multiproduto, Régies Cooperativas ou outras, 
desde que detidas também maioritariamente por produto-
res agrícolas e por organizações com intervenção no mer-
cado, que ajudem a melhorar a posição dos agricultores na 
cadeia de valor, a criação de emprego, a estruturação eco-
nómica dos territórios agro rurais e a promoção da coesão 
social.   

De que forma é que a configuração actual no PEPAC 
para as medidas agroambientais é prejudicial para as 
cooperativas e para as organizações de produtores?  
A transformação da «Produção integrada» e da «Agricultura 
biológica» num compromisso ambiental de natureza anual, 
no primeiro pilar, ou seja, a sua transformação num «Ecorre-
gime» irá ter diversos impactos negativos. As cooperativas, as 
Organizações de Produtores e, também, muitas associações, 
são quem actualmente mais promove o apoio técnico nos 
modos de produção sustentável, dispondo estas entidades, 
no seu conjunto, de centenas de técnicos especializados ao 

serviço. Ora, esta alteração poderá conduzir a uma grande 
variabilidade anual de áreas e de beneficiários, provocando 
assim instabilidade nas entidades e, naturalmente, com impli-
cações directas na empregabilidade dos técnicos. Para além 
da questão referida, as cooperativas e as Organizações de 
Produtores com esta proposta de configuração para os mo-
dos de produção sustentável, a realização das suas activida-
des relacionadas com a organização da produção e a melho-
ria da qualidade dos produtos, terão mais complicada a sua 
actuação, gerando instabilidade no sector.

Recentemente, alertaram para um cenário de possível 
escassez de bens alimentares no futuro. Como se con-
segue valorizar o preço ao produtor?   
São dois assuntos distintos. Em primeiro lugar, importa salien-
tar o facto de Portugal ser um país deficitário na produção de 
bens alimentares. A balança comercial do complexo agrícola 
e pecuário apresenta um saldo negativo, em termos médios, 
superior a 1.800 milhões de euros. Portugal, exceptuando os 
casos do vinho e do azeite, está fortemente dependente das 
importações de cereais, carnes, animais vivos, frutas e pro-
dutos hortícolas para fazer face às necessidades do consumo 
interno, pelo que políticas não discriminadoras da produção 
nacional, como se encontram no PEPAC, vêm ainda agravar 
as fragilidades da nossa soberania alimentar. Situação muito 
grave num contexto em que o comércio internacional apre-
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senta sinais de fortes condicionamentos e de importação de 
inflacção. Relativamente à valorização do preço ao produtor, 
tal só será possível de acontecer com um maior reconheci-
mento da produção nacional, da promoção da equidade, da 
transparência, do equilíbrio e da distribuição de valor na ca-
deia alimentar, algo que apenas se conseguirá com o reforço 
da organização da produção, o que escasseia, e não é sufi-
cientemente promovido em Portugal.

De que forma a agricultura portuguesa conseguirá 
manter-se competitiva face à implementação da estra-
tégia do Prado ao Prato? Que soluções têm de ser en-
contradas a curto prazo?  
Existem diversos estudos que apontam para uma perda acen-
tuada de competitividade da agricultura europeia em resulta-
do da implementação da estratégia do Prado ao Prato. Perda 
de competitividade essa que irá, não só reduzir os níveis de 
soberania alimentar na Europa, como provocar aumentos 
nos preços dos bens alimentares que serão adquiridos pe-
los consumidores, agravando as condições das populações 
financeiramente mais desfavorecidas. Importa também ter 
a consciência que as alterações dos sistemas de cultivo não 
se podem fazer de um momento para o outro, sob pena de 
ocasionar uma disrupção na produção absolutamente irrecu-
perável. Não é certamente num curto espaço de tempo que 

iremos conseguir promover o desenvolvimento 
de plantas resistentes a pragas e doenças para se 
reduzir em 50% a utilização de produtos fitofar-
macêuticos. Talvez fosse bom pensar, no que se-
ria se 50% dos medicamentos deixassem de estar 
disponíveis. O que aconteceria à nossa socieda-
de… Também, ao nível da redução da utilização 
de fertilizantes, é de prever alguns impactos na 
produtividade de muitas culturas. No entanto, é 
fundamental que o sector agrícola dê, também, o 
seu contributo para a redução da pegada ambien-
tal para melhorar a imagem junto da sociedade 
em geral, já que presentemente tem sido alvo de 
inúmeros ataques, na sua grande maioria injustifi-
cados ou desfasados da sua real situação. Na rea-
lidade, Portugal contrasta com a média da União 
Europeia porque é o País com menor utilização de 
fertilizantes inorgânicos (azoto e fósforo), para 
suprir as necessidades de nutrientes das plantas. 
Sendo que, também em matéria de produtos fi-
tofarmacêuticos, a redução da sua utilização e do 
risco associado, entre 2011 e 2018, foi bastante su-
perior à média de redução verificada na UE, para 
o mesmo período. No curto prazo será necessário 
promover o desenvolvimento de iniciativas que 
promovam linhas de investigação direccionadas 
para responder aos desafios da estratégia do Pra-
do ao Prato, e também para a mitigação e comba-
te aos efeitos das alterações climáticas.

O dossiê água e regadio tem sido apontado como fun-
damental para o sucesso do sector agrícola. A Confagri 
entende que o que está programado permitirá respon-
der de forma eficiente às exigências que se adivinham?
É hoje inquestionável que a água é o factor fundamental para 
uma agricultura competitiva. Nos últimos anos foram investi-
dos nas infraestruturas do Alqueva cerca de 2.500 milhões de 
euros, e até final de 2022 estão previstos mais 307 milhões 
de euros em investimentos para novos regadios no âmbito 
do Programa Nacional de Regadios, dos quais 95% destina-
dos a novos regadios na região do Alentejo. Por outro lado, 
no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), 
estão previstos investimentos para mitigar a escassez hídrica 
e assegurar a resiliência dos territórios do Algarve, Alentejo, 
respectivamente nos montantes de 200 milhões de euros e 
120 milhões de euros. No quadro de investimentos apresen-
tados, facilmente se verifica que os investimentos em regadio 
são manifestamente insuficientes e não estão a abranger os 
territórios do Centro e Norte, provocando um desequilíbrio 
territorial na distribuição das verbas. Por outro lado, em con-
sequência do desinvestimento do regadio nesses territórios 
iremos assistir a um aproveitamento excessivo das reservas de 
águas subterrâneas em detrimento do aproveitamento das 
águas superficiais. Em conclusão, existe uma clara falta de in-
vestimento no regadio que condicionará fortemente o suces-
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tão do território, e para além da sua importância para aces-
so a apoios comunitários, a implementação do BUPi (Balcão 
Único do Prédio), que, do que conhecemos, encontra-se a 
abranger um pouco mais de 100 municípios, consideramos 
que seria útil e benéfico para o sistema que o know-how das 
Organizações Agrícolas no sistema de identificação parcelar 
fosse aproveitado, dado que estas organizações possuem 
nos seus quadros centenas de técnicos especialistas em fo-
tointerpretação.

Face a tantos desafios que se avizinham, e na entrada 
de um novo ano, que mensagem a Confagri gostaria de 
deixar aos players do sector agroalimentar?
Em primeiro lugar, uma palavra de reconhecimento pelo seu 
trabalho e resiliência, face a tantas adversidades com que têm 
sido confrontados. Em segundo lugar, uma mensagem de es-
perança, pois acreditamos na capacidade da maior parte dos 
actores do sector agroalimentar nacional, para conjugarem 
esforços em prol do desenvolvimento e da sustentabilidade 
das suas actividades. Em terceiro lugar, a disponibilidade da 
Confagri para participar e apoiar os agricultores, as suas coo-
perativas e outras organizações, na superação dos problemas 
que enfrentam e na procura de novas oportunidades de de-
senvolvimento das suas actividades. Aproveitamos a oportu-
nidade para desejar a todos os agentes do sector agroalimen-
tar português um próspero Ano Novo com saúde. 

so do sector face à necessidade e exigências de adaptação às 
alterações climáticas.

Em que ponto está a questão relativa ao parcelário?  
Havia uma medida no PRR, relativa ao “Cadastro da 
Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da 
Ocupação do Solo”. Está em andamento?
É uma situação que nos tem preocupado bastante pelos 
impactos que se estão a verificar em muitas candidaturas 
de projectos de investimento em execução e que só à pos-
teriori foram confrontadas com exigências relacionadas 
com a comprovação da titularidade de parcelas inscritas no 
parcelário, mesmo exploradas há muitos anos pelo mesmo 
beneficiário. Importa recordar que o parcelário foi o instru-
mento criado para que o sector agrícola nacional, na ausên-
cia de um cadastro da propriedade rústica para a totalidade 
do território, pudesse continuar a beneficiar de apoios no 
âmbito da Política Agrícola Comum (PAC). Recentemente, 
as insuficiências apontadas ao sistema, designadamente no 
que concerne à demonstração da sua titularidade, facto que 
abrange mais de 250.000 parcelas, cerca de 15% do total de 
parcelas, conduziram à exclusão destas parcelas, numa pri-
meira fase dos apoios previstos no Programa de Desenvolvi-
mento Rural (PDR2020), e futuramente, prevê-se para 2023, 
a exclusão destas para o universo de todos os apoios da PAC. 
Sendo então o cadastro um importante instrumento de ges-

NA NATUREZA DO SEU NEGÓCIO

COMO PODEMOS APOIAR O SEU PROJETO?

CONSULAI@CONSULAI.COM 
213 629 553 LISBOA: 284 098 214BEJA:


