
D
uas das políticas que mais con-

dicionarão, nos próximos anos, 

a nossa Agricultura e o Mundo 

Rural – Lei Europeia do Clima e 

a Reforma da PAC, entraram na fase 

final de aprovação.

Se quanto à Lei Europeia do Clima, a 

meta do Carbono Zero em 2050 é já 

objetivo consagrado, o caminho para 

lá chegar será difícil, doloroso nalguns 

aspetos e economicamente discutível. 

Será tema para futuras apreciações na 

“Espaço Rural”, dados os impactos da 

política climática sobre as produções 

agrícolas, especialmente as pecuárias.

Quanto à Reforma da PAC, sendo um 

dos objetivos da Presidência Portuguesa 

do Conselho da União Europeia, é de 

toda a conveniência que as negociações 

tenham o seu término no decorrer do 

período da nossa Presidência.

As reuniões e conversas preparatórias 

do Plano que concretizará no nosso País 

a aplicação da futura Política Agrícola 

– Plano Estratégico da PAC, tem-nos 

dado a possibilidade de observarmos o 

posicionamento, dos vários intervenientes 

no debate e ouvir, por vezes, de forma 

perplexa o que alguns defendem.

A CONFAGRI tem pautado o seu posi-

cionamento por objetivos claros, tendo 

como prioritário – a produção de bens 

alimentares para o nosso consumo 

21 Francisco Silva 

Secretário-Geral da CONFAGRI

EDITORIAL

NA RETA FINAL

interno e para a exportação, com a 

finalidade de reduzir o nosso défice 

alimentar, bem como promover uma 

maior equidade na distribuição dos 

apoios públicos.

Uma organização representativa de 

Agricultores e de Cooperativas Agrí-

colas, como a CONFAGRI, não pode 

ter outra postura e outra visão que não 

seja nacional.

Vamos seguir com atenção o evoluir 

dos próximos capítulos. l

A CONFAGRI tem pautado o seu posicionamento por objetivos 

claros, tendo como prioritário – a produção de bens alimenta-

res para o nosso consumo interno e para a exportação, com a 

finalidade de reduzir o nosso défice alimentar, bem como pro-

mover uma maior equidade na distribuição dos apoios públicos.
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