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ENQUADRAMENTO  

A aplicação da futura Política Agrícola Comum (PAC) vai provocar alterações profundas na agricultura europeia. As propostas apre-

sentadas pela Comissão Europeia para o próximo período de programação da PAC, a decorrer entre 2014 e 2020, representam 

uma rutura com o passado com consequências cuja extensão é ainda de difícil perceção. 

Das várias alterações previstas destaca-se, pelo impacto que podem ter em diversas fileiras agrícolas e em diversas regiões, o siste-

ma de pagamentos diretos aos produtores sem referência histórica, o modelo de convergência entre Estados Membros e dentro do 

Estado Membro e o suplemento de "greening", destinado ao pagamento de bens públicos de caráter ambiental. Por outro lado, as 

propostas possuem também aspetos com resultados mais previsíveis de que se destaca a Parceria Europeia de Inovação para a 

Produtividade e Sustentabilidade Agrícolas. 

A PAC pós-2013 vai ser o mais importante instrumento de apoio ao desenvolvimento da agricultura e da floresta Portuguesa, tanto 

a nível produtivo como a nível ambiental. 

Estamos neste momento no timing certo para conhecer os desafios extraordinariamente complexos, quer ao nível da negociação 

quer ao nível da tomada de decisão, associados a este processo por todas as consequências que daí podem advir para o nosso sec-

tor. 

Promover a discussão e a reflexão sobre o impacto das orientações da PAC pós-2013 nas explorações agroflorestais e nos territó-

rios rurais é o objetivo deste Seminário, no qual se destaca a presença de um dos maiores especialistas europeus nesta área, o 

Prof. Allan Buckwell. 

 

INSCRIÇÕES (enviar informação solicitada por e-mail ou fax)  

 

Nome do Participante:__________________________________      Instituição/Empresa__________________________________     

Morada:____________________________________________________________________________________________________ 

Localidade: _____________________Código Postal:_________ - _______ 

Telefone: _______________________ Fax: ________________________ 

E-mail: ______________________________________________________ 

As inscrições são gratuitas e serão aceites pela ordem de receção, até à capacidade da sala. 

 

 MODALIDADES  DE PAGAMENTO  

 

CONTACTOS 

UNAC - União da Floresta Mediterrânica   

Rua Mestre Lima de Freitas, n.º 1, 1549-012 Lisboa  

Tel.: +351 21 710 00 14 / Fax: +351 21 710 00 37  / geral@unac.pt  

 



 

  

P r o g r a m a  |  2 1  d e  M a i o  

 

15H00 – RECEPÇÃO DOS PARTICIPANTES  

 

15H30 – SESSÃO DE ABERTURA 

António Gonçalves Ferreira 

(Presidente da UNAC – União da Floresta Mediterrânica) 

Thierry de l’Escaille  

(Secretário-geral da ELO) 

 

15H45 – ASPETOS CRÍTICOS DA PAC NO PÓS 2013  

Keynote Speaker: Allan Buckwell – Chairman do Comité da 

PAC na ELO 

 

16H15 – PAUSA PARA CAFÉ 

 

16H30 – MESA REDONDA: “P RIORIDADES A NÍVEL NACIONAL  E 

EUROPEU” 

Moderador: António Gonçalves Ferreira (UNAC) 

− Corrado Pirzio-Biroli (ELO) 

− Allan Buckwell (ELO) 

− Eduardo Diniz (GPP) 

− Luís Bulhão Martins (CAP)  

− Celmira Sousa (BASF) 

− CE/DG AGRI* 

 

17H45 – SESSÃO DE ENCERRAMENTO 

Eduardo Oliveira e Sousa 

(Presidente da ANPC) 

Corrado Pirzio-Biroli 

(Presidente da ELO) 

José Diogo Albuquerque 

(Secretário de Estado da Agricultura) 

* A designar 

  

 

ALLAN  BUCKWELL  

Allan Buckwell é atualmente Presidente 

do Grupo de Política da European Lan-

downers’ Organization e Investigador 

Sénior no Institute for European Environ-

mental Policy. Trabalhou na CLA (Country 

Land & Business Association, UK) entre 

2000 e 2011, onde coordenou todos os 

assuntos de politica de uso do solo, agricultura, floresta, 

ambiente e água. Foi Professor de Economia Agrícola no Wye 

College (University of London) entre 1984 e 1999. 

 

CORRADO PIRZIO-BIROLI  

O Embaixador Corrado Pirzio-Biroli é 

atualmente o CEO da Fundação RISE, Pre-

sidente da European Landowners’ Organi-

zation e Diretor honorário da Comissão 

Europeia. Entre 1994 e 2004 foi Chefe de 

Gabinete do Comissário da Agricultura, 

Desenvolvimento Rural e das Pescas, 

Franz Fischler. Foi um dos 5 membros do grupo de direção ad-

hoc que esteve profundamente envolvido na elaboração das 

reformas da política agrícola comum (PAC) de 1999 e 2003-

2004. 

 

THIERRY DE L’ESCAILLE   

Thierry de L’Escaille é advogado, gere 

uma empresa agrícola familiar, e tem pro-

dução agrícola (vegetais, beterraba, bata-

ta, trigo e flores) na Bélgica, França e 

Holanda. É desde 1996 Secretário Geral – 

CEO da European Landowners’ Organiza-

tion, vice-presidente da Fundação RISE e 

administrador de inúmeras organizações de importância 

nacional e europeia relacionadas com a propriedade privada, 

a rentabilidade das terras, imobiliário e finanças. 


