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Assumiu a presidência da Confagri em Maio último, 
num ano em que o sector agrícola parece enfrentar 
cada vez mais desafios à sobrevivência da actividade 
e em que tem sido alvo de contestação intensa, muito 
focada na sustentabilidade ambiental. Como é possível 
lidar com estas duas situações?   
Face à situação particularmente difícil e adversa que o sec-
tor agrícola actualmente atravessa, a Confagri, pela sua di-
mensão e representatividade, irá exercer o seu magistério 
de influência na defesa dos interesses dos agricultores e das 
cooperativas agrícolas, enquanto suporte daqueles, nos lo-

A Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (Confagri) foi constituída em 1985, 
para apoiar o sector cooperativo e a agricultura portuguesa. Em Maio último, Idalino Leão, em representação

da Federação Nacional das Cooperativas de Produtores de Leite (Fenalac), assumiu o cargo de presidente
da Confagri. Em entrevista, este responsável apresenta a perspectiva da Confederação sobre velhos e novos

desafios que a agricultura nacional enfrenta, como o PEPAC, caracterizado como «um instrumento
muito complexo» e que traz «menos apoios e aumento da burocracia e das exigências».

Carlos Afonso

«O PEPAC TRAZ MAIS MEDIDAS, 
MAS MENOS APOIOS»

cais certos e de forma responsável e construtiva. As questões 
ambientais são utilizadas para deferir mais um ataque ao sec-
tor, de forma irresponsável e sensacionalista. Quando se fala 
de agricultura, estamos a falar de ambiente, estamos a falar 
de actividades que preservam o ambiente. É a agricultura que 
fixa população ao território, é a agricultura que cultiva e pro-
duz milhares de hectares de terrenos agrícolas, contribuindo 
para a manutenção da flora e faunas autóctones da região. 

Do conjunto de desafios que se colocam ao sector (como 
alterações climáticas, seca, aumento de custos de fac-
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tores de produção, sustentabilidade, valorização, 
mão-de-obra, descapitalização, organização, contes-
tação, etc.), quais consideram mais críticos?
O desafio mais complexo que o sector atravessa é o da com-
petitividade e do crescimento. Com efeito, o incremento 
dos custos de produção da fileira têm aumentado em linha 
com a inflação industrial em Portugal. Aquilo que é exigido 
ao sector é produção de alimentos de grande qualidade, 
respeitando normas muito exigentes de segurança alimen-
tar, ambiente e bem-estar animal, mas praticando preços 
muito acessíveis. Este é um paradigma que tem que mudar 
e o preço dos alimentos tem que subir. 

Um dos desafios actuais tem a ver com a valorização 
dos produtos e a distribuição de valor na cadeia. Nes-
te âmbito, já referiram, por exemplo, que a PARCA 
(Plataforma de Acompanhamento das Relações na 
Cadeia Agroalimentar) deveria ser reformulada. Está 
a haver algum progresso na vertente da valorização 
da produção agrícola em Portugal ou é uma guerra 
perdida?   
A Confagri considera que a PARCA é muito importante, mas 
que se revela insuficiente para minorar a posição de grande 
fragilidade da produção nacional na cadeia alimentar. São 
necessários instrumentos complementares, permanentes e 
eficazes, que monitorizem e penalizem as situações de abu-
so de poder negocial ou as práticas ilegais.   
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Há cerca de um ano, a Confagri falava no «perigo imi-
nente» de «escassez de bens alimentares nacionais 
nas prateleiras». Esse «perigo» ainda existe ou era 
apenas algo conjuntural?  
A actual situação continua a ser desesperante. Continuamos 
a assistir ao agravamento dos custos intermédios, às conse-
quentes reduções no rendimento da actividade e na viabilida-
de de alguns negócios, resultando inevitavelmente na falên-
cia de alguns produtores. Urge reunir esforços, para que haja 
uma resposta célere e ajustada à dimensão das dificuldades. 
Este é o tempo do poder político e das respostas e medidas 
políticas. 

Vários indicadores apontam um défice de organização 
do sector. É uma questão intrínseca da própria produ-
ção em Portugal ou uma questão de falta de medidas/
políticas adequadas? E de que forma se poderia fomen-
tar a organização?   
Há sectores que estão organizados. No entanto, assistimos a 
vários a quem falta efectivamente a capacitação profissional. 
O cooperativismo, não sendo um modelo perfeito, que pode 
e deve ser melhorado, acaba por ser, em muitos concelhos, 
o único modelo de representação política dos pequenos e 
médios agricultores e produtoras de riqueza para as suas re-

giões, quer de forma directa – através da produção dos seus 
associados e da sua fixação aos territórios –, quer de forma 
indirecta – pelos negócios que agregam em várias áreas de 
negócio.

Apesar destas situações, o sector regista, por exemplo, 
aumentos de produtividade, implementação de boas 
práticas, mais eficiência e bons resultados na exporta-
ção. Como definem o estado do sector agrícola em Por-
tugal e que opinião têm sobre a orientação política que 
tem sido seguida para este?  
Durante muitos anos, o sector agrícola foi olhado com algum 
desdém por parte da restante sociedade. Hoje, é um sector 
moderno, tecnológico, onde a agricultura de precisão é uma 
realidade. É fundamental que se crie legislação que traga 
mais equidade e transparência para todos os elos da cadeia 
produtiva, onde a valorização do produto seja uma realidade. 
Necessitamos de propostas de trabalho equilibradas e não de 
visões radicais e economicamente insustentáveis. As ajudas 
públicas devem ser utilizadas para corrigir desequilíbrios e 
deveriam estar afectas aos agricultores que têm uma gestão 
activa e produtiva do território.

O Governo tem anunciado diversos apoios ao sector, 
mas do sector diz-se que os apoios não chegam ou que 
não são suficientes. Afinal de que lado está a verdade? 
Ou ambos têm razão?
Os agricultores portugueses são, no mínimo, iguais aos me-
lhores. Precisam é de ter as mesmas condições. Por exemplo, 
os custos fixos associados à energia eléctrica e combustível 
têm que ser iguais no contexto ibérico, pois o mercado é, no 
mínimo, ibérico. Isso não aconteceu até à data. Precisamos 
que a tutela reconheça a importância do sector e o encare 
como um desígnio nacional.

«As questões ambientais 
são utilizadas para deferir 
mais um ataque ao sector, 
de forma irresponsável 
e sensacionalista.»
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Agora que está em curso a regulamentação do PEPAC 
(Plano Estratégico da Política Agrícola Comum) nego-
ciado com a Comissão Europeia — e que a Confagri cri-
ticou amplamente —, que expectativas têm em relação 
ao que este Plano Estratégico possa trazer para a agri-
cultura nacional?
A Confagri apelou ao reforço do apoio à produção alimentar 
e às organizações económicas dos produtores, visando o re-
forço da nossa soberania alimentar e da posição dos produ-
tores nacionais na cadeia agroalimentar. O PEPAC, que irá ser 
implementado a partir de 2023, apresenta-se como um ins-
trumento muito complexo, com uma profusão de medidas, 
algumas delas incompatíveis entre si, o que resultará numa 
grande dificuldade de acesso para muitos agricultores e na 
redução dos apoios expectáveis para os mesmos. Antevemos 
muitas dificuldades para os agricultores, que só poderão ser 
minoradas através do apoio activo das organizações agrícolas 
e de um Ministério receptivo a introduzir melhorias no PEPAC. 
As ajudas têm que ter obrigatoriedade de uma gestão activa 
e produtiva do território. A Confagri considera, pois, que o 
PEPAC traz mais medidas, mas menos apoios e aumento da 
burocracia e das exigências, revelando um completo desinves-
timento do Estado no sector, que é responsável pela garantia 
e pela segurança da produção de alimentos do país.

A Confagri já afirmou que «não aceita» a decisão do 
Governo de transferência e partilha das competências 
das Direcções Regionais de Agricultura para as CCDR 
(Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regio-
nal), formalizada em Novembro. O que pensam que 
terá motivado esta decisão? A concretizar-se, que con-
sequências poderá ter? E que passos vão tomar face a 
isto?
A Confagri defende um Ministério da Agricultura forte, cre-

dível e de proximidade junto dos agentes agrícolas e dos ter-
ritórios rurais. Só assim será possível continuar a resolver os 
desafios que o sector actualmente enfrenta, mas também os 
desafios do futuro na produção de alimentos. Por isso, defen-
demos que qualquer decisão governamental tomada ou a vir 
a ser tomada tem de salvaguardar estes prossupostos. A agri-
cultura, sendo um dos principais motores da economia nacio-
nal, rege-se por um quadro de normas e regulamentos euro-
peus e nacionais complexos, tecnicamente muito exigentes e 
requer que os seus quadros sejam competentes e altamente 
preparados, pelo que qualquer tomada de decisão que vá no 
sentido de enfraquecer o Ministério que a tutela terá sempre 
a oposição total da Confagri. 

«É fundamental que se crie 
legislação que traga mais 
equidade e transparência 
para todos os elos da cadeia 
produtiva, onde a valorização 
do produto seja uma 
realidade. Necessitamos 
de propostas de trabalho 
equilibradas e não de visões 
radicais e economicamente 
insustentáveis.»


