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7 MENSAGENS NA TRANSIÇÃO DE 2 CICLOS DE 7 ANOS

1. O compromisso. O Programa respondeu positivamente ao desafio (complexo) de
combinar a modernização das estruturas agro-pecuárias e florestais com a
preocupação de manter ativa uma população e uma economia que, sem o
Programa, teria soçobrado com as consequências sociais e territoriais facilmente
entendíveis. Num contexto de fragmentação de intervenção (9 ilhas) e com
menos de 50M Euros (despesa pública) de dotação anual, o PRORURAL contribuiu,
ainda, para preservar recursos e valores naturais.

2. A proximidade. As dinâmicas de cooperação geradas entre os protagonistas do
PRORURAL (os beneficiários e os serviços públicos- Autoridade de Gestão/
/Direcção Regional/Serviços de Ilha), contribuíram para uma implementação
enriquecida dos instrumentos de apoio dos diversos Eixos do Programa, na
combinação entre as estratégias de uns e a missão e atividades de outros, assim,
complementando objetivos e intenções de desenvolvimento no que contrasta
(positivamente) com o que tem acontecido no Continente.
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7 MENSAGENS NA TRANSIÇÃO DE 2 CICLOS DE 7 ANOS

3. A selectividade. A consolidação das finalidades últimas deste tipo de instrumentos
de financiamento, sugere a necessidade de ponderar a introdução de mecanismos
menos generosos de concessão de apoios quando estiver em causa uma mera
repetição de investimentos. Neste sentido, tem de haver indução da procura
noutras prioridades de investimento que contribuam para projetos geradores de
maior eficiência no uso dos recursos/fatores da produção, no bem-estar animal,
no impacto ambiental, na inovação e na qualidade das produções.

4. Os limites da diversificação. As alternativas (em complementaridade) ao modelo
de produção pecuária (leite e carne) têm revelado viabilidade económica limitada,
fruto da exiguidade do mercado regional e dos elevados custos da exploração de
outros mercados, com acesso inviável dada a fragmentação por boa parte das
Ilhas (escala e custos). Mas tal não significa que se desinvista na dinamização
económica das comunidades rurais a qual tem proporcionado resultados
reconhecidos.
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5. A relação virtuosa com o Turismo. O papel da agricultura e das florestas na
preservação da paisagem e das bacias hidrográficas, constitui um dos resultados
dos Eixos 1 e 2 do Programa e representa um contributo com impacto no
território, de valor inestimável para a estratégia de desenvolvimento económico
regional.

O trabalho dinamizado pela Abordagem LEADER é vital para melhorar a
atratividade dos territórios (alojamento, serviços de apoio ao turismo, novas
áreas de atividade baseadas em TIC, etc.).

6. A articulação de políticas. Para alcançar sucesso mais sustentado, é
indispensável combinar melhor objetivos e projetos apoiados por fundos
diferentes. O exemplo da carne: não é possível aumentar a diversificação do
setor e subir na respetiva cadeia de valor sem intervenções concertadas em
vários equipamentos e infraestruturas (portuárias e de transportes, de abate e
desmancha,…) e em incentivos à internacionalização de produtos regionais.
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7. A prioridade da inovação agro-rural. A experiência neste domínio está longe de
ser positiva: Não ocorreu a implementação das Medidas de Formação
Profissional e de Cooperação para a Inovação, neste caso interpelando a
qualidade da articulação entre a UA/I&D e o tecido empresarial (das explorações
e empresas agro-transformadoras). A Medida Serviços e Aconselhamento
Agrícola teve reduzida execução tanto do lado da oferta, como do lado da
procura de serviços.

As intervenções de prioridade e aposta futura devem recuperar as expectativas
promissoras, não concretizadas, nomeadamente em matérias como: a integração
de resultados da pesquisa técnico-científica nos processos económicos (de
produção primária, transformação e comercialização); a melhoria das
competências profissionais dos produtores; e a qualificação dos agentes
associativos e prestadores de serviços e assistência técnica.
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