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• Modernizar a economia europeia, aprofundando a “Estratégia 
de Lisboa”, lançando uma política energética de longo prazo e 
realizando o mercado único, tendo em conta as alterações 
provocadas pela globalização, alargamento e progresso tecnológico; 
e finalmente, prosseguindo o processo de reforma da PAC.

• Reforçar o espaço de liberdade, segurança e justiça,  
valorizando uma perspectiva coerente de imigração e de integração, 
protecção das fronteiras exteriores e o bem-estar dos cidadãos, onde 
se colocam as questões da saúde pública, a segurança alimentar e a 
defesa do consumidor.
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protecção das fronteiras exteriores e o bem-estar dos cidadãos, onde 
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A AGENDA EUROPEIA

• Consolidar posição da EU como parceiro mundial, 
nomeadamente no ciclo de DOHA (OMC) e na política 
de vizinhança (União para o Mediterrâneo).

Tratado de Lisboa: Novo Quadro Institucional
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Health Check: questões centrais 

Evolução futura 
do RPU

A
ju

da
s 

di
re

ct
as

de
sl

ig
ad

as Novas Oportunidades
de mercado

R
ed

e 
de

 S
eg

ur
an

ça

Novos Desafios

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 
R

ur
alA
pr

of
un

da
r 

a 
R

ef
or

m
a 

de
 2

00
3

Revisão 
Orçamento



1ª Questão: evolução futura do RPU 

• Simplificação do RPU

- Discussão do modelo histórico
- Mais desligamentos

• Condicionalidade

Simplificação dos requisitos gestão

• Degressividade nas ajudas
e limite mínimo

• Uso do artº 69
- Flexibilidade e extensão

- Limite de 10%
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2ª Questão: novas oportunidades de mercado

• Redução da intervenção

- Limitar apenas ao trigo
- Regime de quota zero

• Abolição das quotas leiteiras  
- Preparar “soft landing”
- Medidas de mitigação

• Set-aside

-Abolir retirada de terras obrigatória
- Identificar medidas de compensação

Ambiental
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2ª Questão: responder a novos desafios

• Novos desafios

- Mitigar mudanças climáticas
- Apoio aos biocombustíveis

- Melhor gestão da água 

• Gestão de crises  

-Medidas mais adequadas para
riscos climáticos e epidemias

- Oscilações de preço cobertas RPU

• Modulação

- Fortalecer o 1º pilar para fazer face
a novos desafios 

(progressivo até 13%) 
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O 1º pilar da PAC deve permanecer
importante até 2013
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