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50 anos da PAC
Uma Parceria entre a Europa e os Agricultores
Em 2012 assinala-se o 50º aniversário da implementação da
Política Agrícola Comum (PAC), uma pedra angular da integração
europeia, que proporcionou aos cidadãos
Name of your Centre
europeus cinco décadas de abastecimento seguro de produtos
alimentares e um meio
rural vivo.
Em 1962, a preocupação fundamental
dos europeus consistia
em assegurar um abastecimento suficiente de alimentos. Actualmente, embora a segurança alimentar mantenha a sua relevância, surgem igualmente
novas preocupações como as alterações climáticas e a utilização
sustentável dos recursos naturais.
O que aconteceu ao longo destes últimos 50 anos? E que
lições deveremos retirar para o futuro?
Foi lançado um sítio Web intitulado “50 anos da PAC – uma
Parceria entre a Europa e os Agricultores” em que se apresenta a história, os desenvolvimentos e as conquistas da PAC.
Salientam-se também os desafios futuros que teremos de
enfrentar para satisfazer as necessidades da nossa sociedade
a longo prazo.
O 50º aniversário da PAC é uma excelente oportunidade de
criação de um projecto comum que envolva os principais actores
rurais e os cidadãos europeus, convidando à reflexão e ao debate
sobre a importância da agricultura nas nossas vidas.
Está actualmente em discussão uma proposta da Comissão
Europeia relativamente ao futuro da Política Agrícola Comum.
Apresentaremos de seguida as linhas mestras da Proposta
de Reforma da PAC que entrará em vigor a partir de 2014 até
2020.
1 - Apoio ao rendimento mais bem dirigido para dinamizar o crescimento e o emprego.
Para valorizar melhor o potencial agrícola da UE, a Comissão
propõe apoiar o rendimento dos agricultores de modo mais justo,
mais simples e mais bem dirigido. O apoio de base ao rendimento
dirá respeito apenas aos agricultores activos.
2 - Instrumentos de gestão de crise mais reactivos e
bem adaptados para superar os novos desafios económicos.
A volatilidade dos preços constitui uma ameaça para a
competitividade da agricultura a longo prazo. A Comissão propõe
redes de segurança mais eficazes e reactivas para os sectores
agrícolas mais expostos às crises (armazenagem privada e
intervenção pública) e um incentivo à criação de seguros e de
fundos mutualistas.
3 - Um pagamento «ecológico» para preservar a produtividade a longo prazo e os ecossistemas.
Para reforçar a sustentabilidade ecológica do sector agrícola
e valorizar os esforços dos agricultores, a Comissão propõe reservar 30% dos pagamentos directos às práticas que permitem
optimizar a utilização dos recursos naturais.
4 - Investimentos adicionais na investigação e na inovação.
Para criar uma agricultura do conhecimento e uma agricul-

tura competitiva, a Comissão propõe duplicar o orçamento da
investigação e inovação agronómica e tomar medidas para que
os resultados da investigação se repercutam na prática, através
de uma nova parceria para a inovação.
5 - Uma cadeia alimentar mais competitiva e mais equilibrada.
A agricultura, que constitui a base da cadeia alimentar, está
muito fragmentada e pouco estruturada. No intuito de reforçar
a posição dos agricultores, a Comissão propõe apoiar as organizações de produtores e as organizações interprofissionais
e criar circuitos curtos entre produtores e consumidores (sem
demasiados intermediários).
6 - Incentivar as iniciativas agro-ambientais.
É necessário ter em conta as especificidades de cada
território e encorajar as iniciativas agro-ambientais nacionais,
regionais e locais.
7 - Facilitar a instalação de jovens agricultores.
Dois terços dos agricultores têm mais de 55 anos. Para
apoiar a criação de emprego e encorajar as jovens gerações
a investir no sector agrícola, a Comissão propõe criar um novo
apoio à instalação acessível aos agricultores de menos de quarenta anos, durante os cinco primeiros anos do projecto.
8 - Estimular o emprego rural e o espírito de empreendimento.
Para promover o emprego e o espírito de empreendimento, a
Comissão propõe uma série de medidas destinadas a estimular a
actividade económica nas zonas rurais e encorajar as iniciativas
de desenvolvimento local.
9 - Tomar melhor em conta as zonas frágeis.
Para evitar a desertificação e preservar a riqueza das nossas
terras, a Comissão dá aos Estados-Membros a possibilidade de
apoiarem mais os agricultores das zonas com desvantagens
naturais, através de uma compensação suplementar.
10 - Uma PAC mais simples e mais eficaz.
Para evitar burocratizações desnecessárias, a Comissão
propõe simplificar vários mecanismos da PAC, nomeadamente
as regras da condicionalidade e os sistemas de controlo, sem
perda de eficácia.
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1 de Julho de 2012 - Presidência Cipriota da UE
No decorrer do 2º semestre de 2012, a ênfase será
posta nos esforços para retomar o crescimento económico
e fazer com que a economia europeia funcione melhor em
benefício dos cidadãos.
O Chipre assume a Presidência da UE desde o dia
1 de julho, num contexto de grande inquietude com a
lentidão da recuperação económica e a crise das dívidas
soberanas na zona euro.
Os esforços para conseguir que os orçamentos públicos respeitem os limites acordados na UE têm de ser
acompanhados por medidas para incentivar o crescimento.
Ao longo dos próximos 6 meses, o Chipre concentrar-se-á
em medidas para promover estes objectivos.
Uma das principais tarefas do país será chegar a
acordo sobre as propostas de orçamento para 2014-2020
da Comissão. O orçamento fixa as prioridades a médio
prazo da UE:
- acelerar o crescimento económico;
- criar emprego e reforçar a competitividade.

Durante a sua presidência dará seguimento
aos trabalhos para melhorar a coordenação
económica entre os países da UE e acompanhar os
orçamentos nacionais de forma a que estes respeitem os
limites acordados.
Outra prioridade é o investimento em programas
que criem mais e melhor emprego e prestem formação
às pessoas, em particular aos jovens desempregados,
permitindo-lhes adquirir competências relevantes.
O Chipre deverá igualmente avançar com programas
que promovam estilos de vida mais activos e saudáveis
e que abordem questões relacionadas com o envelhecimento da população na Europa.
Consulte as Prioridades da Presidência Cipriota
da EU:
http://www.cy2012.eu/index.php/en/file/jLSP+CAP1ejGpdeP_+CepQ==/

Prémios Ano Europeu do Envelhecimento Activo e da
Solidariedade entre Gerações
- Regulamento específico Prémios «Empreendedores
sociais»

No âmbito do Ano Europeu do Envelhecimento Activo e da
Solidariedade entre Gerações (2012), serão atribuídos alguns
prémios a iniciativas inspiradoras destinadas
a promover o Envelhecimento Activo e a
Solidariedade entre Gerações.
Os prémios destinam-se a iniciativas
levadas a cabo nos Estados-Membros da
União Europeia, na Liechtenstein, Noruega
e na Islândia. Os finalistas de cada categoria
serão convidados a participar na cerimónia
de entrega de prémios em Bruxelas.
O regulamento geral e o regulamento
específico de cada categoria poderão ser consultados através
dos seguintes links:

http://activeageingawards.pauservers.com/sites/default/files/Entrepreneurs_rules_PT.pdf

- Regulamento específico Prémios «Noticiar o envelhecimento e as relações entre as gerações» (prémios
«Jornalistas»)
http://activeageingawards.pauservers.com/sites/default/files/Journalists_rules_PT.pdf

- Regulamento específico Prémios «Para a construção
de ambientes favoráveis aos idosos»
http://activeageingawards.pauservers.com/sites/default/files/Cities_rules_PT.pdf

- Concurso de histórias de vida

http://www.historypin.com/gats/pt/page/life-stories/

- Regulamento geral

http://activeageingawards.pauservers.com/sites/default/files/General_rules_PT.pdf

Apenas serão aceites os trabalhos enviados através do
formulário de candidatura em linha (http://europa.eu/ey2012/
ey2012main.jsp?catId=1027&langId=pt), respeitando o prazo
indicado para cada categoria (ver quadro abaixo).

- Regulamento específico Prémios «Locais de trabalho
para todas as idades»
http://activeageingawards.pauservers.com/sites/default/files/Workplace_rules_PT.pdf

Prémios «Locais de trabalho para
todas as idades»

Melhorar as condições para os trabalhadores idosos

Empregadores, sindicatos e organizações sem fins lucrativos que promovam melhores condições de trabalho

1 de setembro de 2012

Prémios «Empreendedores sociais»

Divulgar exemplos e modelos de
empreendedorismo social

Pessoas empenhadas em promover
a mudança social para enfrentar os
desafios do envelhecimento e em reforçar a solidariedade entre gerações

1 de setembro de 2012

Prémios «Noticiar o envelhecimento
e as relações entre as gerações»
(prémios «Jornalistas»)

Informar o público sobre desafios e
soluções

Jornalistas

1 de setembro de 2012

Prémios «Para a construção de ambientes favoráveis aos idosos»

Criar melhores ambientes de vida
para a sociedade em envelhecimento

Autoridades locais e regionais

1 de setembro de 2012

Concurso de histórias de vida

Partilhar histórias inspiradoras sobre
«idosos activos»

Juntar jovens e idosos para apresentarem, em conjunto, uma história
inspiradora sobre o envelhecimento
activo

1 de setembro de 2012
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Convites à apresentação de candidaturas a programas
comunitários...
... Programa “Juventude em acção”

... Programa Life+ 2012

A Comissão Europeia através da Direcção Geral de
Educação e Cultura, publicou um convite à apresentação
de candidaturas no âmbito do programa «Juventude em
acção» - apoio à mobilidade de jovens trabalhadores.
Este convite tem como objectivos:
Proporcionar aos trabalhadores no domínio da juventude a oportunidade de viver uma realidade de trabalho
diferente noutro país; Obter um melhor entendimento da
dimensão europeia do trabalho no sector da juventude;
Melhorar as competências profissionais, interculturais e
linguísticas dos trabalhadores no domínio da juventude;
Promover um intercâmbio de experiências e abordagens
do trabalho no sector da juventude e da educação não
formal na Europa; Contribuir para desenvolver parcerias
mais fortes e de melhor qualidade entre organizações de
juventude em toda a Europa; e Reforçar a qualidade e o
papel do trabalho no sector da juventude na Europa.

A Comissão Europeia através da Direcção Geral do
Ambiente, publicou um convite à apresentação de candidaturas no âmbito do programa Life+ que tem os seus
objectivos direccionados para os temas a seguir indicados:
- LIFE+ Natureza e Biodiversidade;
- LIFE+ Política e Governação Ambiental;
- LIFE+ Informação e Comunicação.

As candidaturas deverão ser enviadas até 3 de
setembro de 2012.

Contactos:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.

Nota: Os objectivos específicos de cada tema poderão
ser consultados através do seguinte link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u
ri=OJ:C:2012:074:0011:0013:PT:PDF
As candidaturas deverão ser enviadas até 26 de
setembro de 2012.

htm

Contactos:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Carreiras Internacionais
- na União Europeia
- no Conselho da Europa
- nas Nações Unidas.

O Centro de Informação Europeia Jacques Delors
(CIEJD) lançou um novo sítio Web que promove a divulgação de oportunidades de
emprego e estágio em organizações internacionais.
Através do endereço
www.carreirasinternacionais.eu, o CIEJD passa não só a disponibilizar
as diferentes ofertas de
emprego e estágio que
vão sendo publicadas por
diferentes organizações internacionais, mas também
a proporcionar informações sobre como concorrer, dados
relativos à preparação para exames, testemunhos, FAQ
e uma agenda de sessões de informação.

Como poderão ver através do site acima indicado,
parte das ofertas visam indivíduos já funcionários da administração pública do seu país, constituindo oportunidades
de utilização do seu «know how» em múltiplas funções
nessas instituições, sendo simultaneamente formas de
obter novas experiências de trabalho.
Salienta-se que o referido site é com frequência
actualizado, pelo que os potenciais interessados devem
manter-se atentos a novas candidaturas.
A título de exemplo refira-se a última actualização efectuada no site que publicita vagas pedidas pela Comissão
Europeia para as seguintes funções:
a) Agentes de segurança regional;
b) Conselheiros de segurança regional.

O objectivo do projecto consiste em contribuir para
reforçar a presença de portugueses nas instituições e
organismos da União Europeia e de outras organizações
internacionais, multiplicando simultaneamente o leque
de oportunidades de trabalho para pessoas à procura do
primeiro emprego ou já com experiência profissional.

Trata-se de lugares sujeitos a contrato, abertos a indivíduos vinculados ou não à função pública do seu país
para exercer funções em diferentes países fora da UE,
havendo alguns lugares para Bruxelas.
A data limite de apresentação da candidatura é 21 de
agosto de 2012 e poderá ser feita através do seguinte link:

A actividade (empregos permanentes/temporários e
estágios), pode ser desenvolvida

http://europa.eu/epso/apply/today/contract_en.htm
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Legislação Nacional
os montantes do subsídio anual por aluno concedidos ao abrigo
de contratos simples e de desenvolvimento celebrados entre o
Estado e estabelecimentos de ensino particular e cooperativo.

Promoção de incentivos ao empreendedorismo jovem –
(Resolução da Assembleia da República n.º 58/2012. D.R. n.º 86,
Série I de 2012-05-03 – Assembleia da República – Recomenda
ao Governo a promoção de incentivos ao empreendedorismo
jovem.

Suspende o regime de flexibilização da idade de acesso
à pensão de reforma por antecipação – Decreto-Lei n.º 85A/2012. D.R. n.º 69, Suplemento, Série I de 2012-04-05 – Ministério da Solidariedade e da Segurança Social – Suspende o
regime de flexibilização da idade de acesso à pensão de reforma
por antecipação, constante do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10
de maio, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008,
de 31 de dezembro, salvaguardando a situação dos desempregados de longa duração.

Actualização anual das pensões de acidentes de trabalho – Portaria n.º 122/2012. D.R. n.º 86, Série I de 2012-05-03
– Ministérios das Finanças, da Economia e do Emprego e da
Solidariedade e da Segurança Social – Procede à actualização
anual das pensões de acidentes de trabalho.
Programa de Apoio ao Empreendimento e à Criação do
Próprio Emprego (PAECPE), a promover e executar pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., e regulamenta
os apoios a conceder no seu âmbito – Portaria n.º 95/2012.
D.R. n.º 68, Série I de 2012-04-04 – Ministérios da Economia e do
Emprego e da Solidariedade e da Segurança Social – Segunda
alteração à Portaria n.º 985/2009, de 4 de Setembro, que aprova
a criação do Programa de Apoio ao Empreendimento e à Criação
do Próprio Emprego (PAECPE), a promover e executar pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., e regulamenta
os apoios a conceder no seu âmbito.

Novas regras de prescrição e dispensa de medicamentos – Lei n.º 11/2012. D.R. n.º 49, Série I de 2012-03-08 – Assembleia da República – Estabelece as novas regras de prescrição
e dispensa de medicamentos, procedendo à sexta alteração ao
regime jurídico dos medicamentos de uso humano, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, e à segunda
alteração à Lei n.º 14/2000, de 8 de agosto.
Regime jurídico de protecção no desemprego dos trabalhadores por conta de outrem, beneficiários do regime geral
de segurança social – Decreto-Lei n.º 64/2012. D.R. n.º 54, Série
I de 2012-03-15 – Ministério da Solidariedade e da Segurança
Social – Procede à alteração do regime jurídico de protecção no
desemprego dos trabalhadores por conta de outrem, beneficiários
do regime geral de segurança social, e à quarta alteração ao
Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de novembro.

Fixa os montantes do subsídio anual por aluno concedidos ao abrigo de contratos simples e de desenvolvimento
celebrados entre o Estado e estabelecimentos de ensino
particular e cooperativo – Portaria n.º 97/2012. D.R. n.º 69,
Série I de 2012-04-05 – Ministério da Educação e Ciência – Fixa

Legislação Comunitária
Comissão, de 1 de março de 2012, que complementa a Diretiva
2010/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que
respeita à rotulagem energética dos secadores de roupa para
uso doméstico.

Produtos vitivinícolas (DOP, IGP, menções tradicionais,
rotulagem e apresentação) – Regulamento de Execução (UE)
n.º 428/2012 da Comissão, de 22 de maio de 2012, que altera
o Regulamento (CE) n.º 607/2009 que estabelece normas de
execução do Regulamento (CE) n.º 479/2008 do Conselho no
que respeita às denominações de origem protegidas e indicações
geográficas protegidas, às menções tradicionais, à rotulagem e
à apresentação de determinados produtos vitivinícolas.

Utilização da ficha de exploração tendo em conta a
verificação dos rendimentos nas explorações agrícolas e a
análise do funcionamento económico das mesmas – Regulamento de Execução (UE) n.º 385/2012 da Comissão, de 30 de
abril de 2012, relativo à ficha de exploração a utilizar tendo em
vista a verificação dos rendimentos nas explorações agrícolas e
a análise do funcionamento económico das mesmas.

Abertura de concurso para ajuda à armazenagem privada de azeite – Regulamento de Execução (UE) n.º 430/2012
da Comissão, de 22 de maio de 2012, relativo à abertura de um
concurso para a ajuda à armazenagem privada de azeite.

Vigilância e comunicação de dados sobre a matrícula
de veículos comerciais ligeiros novos – Regulamento de
Execução (UE) n.º 293/2012 da Comissão de 3 de abril de 2012 Vigilância e comunicação de dados sobre a matrícula de veículos
comerciais ligeiros novos nos termos do Regulamento (UE) n.º
510/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho.

Retirada do mercado de determinados aditivos para
alimentação animal pertencentes ao grupo funcional dos
aditivos da silagem - Regulamento de Execução (UE) n.º
451/2012 da Comissão, de 29 de maio de 2012, relativo à retirada do mercado de determinados aditivos para a alimentação
animal pertencentes ao grupo funcional dos aditivos de silagem.
Vinho biológico – Regulamento de Execução (UE) n.º
203/2012 da Comissão de 8 de março de 2012 – Altera o Regulamento (CE) n.º 889/2008 que estabelece normas de execução
Name of your Centre
do Regulamento (CE) n.º 834/2007 do Conselho, no que respeita
ao vinho biológico.
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Instruções electrónicas para utilização de dispositivos
médicos - Regulamento (UE) n.º 207/2012 da Comissão de 9
de março de 2012 – Às instruções electrónicas para utilização
de dispositivos médicos.

Contactos: Sílvia Nobre
Escola Superior Agrária de Bragança
Name of your Centre

Campus de Santa Apolónia
Apartado 1172 · 5301-855 BRAGANÇA

Não autorização de determinadas alegações de saúde
sobre os alimentos destinados às crianças – Regulamento
(UE) n.º 379/2012 da Comissão, de 3 de maio de 2012, que
recusa autorizar determinadas alegações de saúde sobre os
alimentos que não referem a redução de um risco de doença ou
o desenvolvimento e a saúde das crianças.
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Rotulagem energética dos secadores de roupa para
uso doméstico – Regulamento Delegado (UE) n.º 392/2012 da
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