Grupo Parlamentar

Exmo. Senhor
Presidente da Comissão Parlamentar de
Agricultura e Mar,
Deputado Pedro do Carmo

Palácio de São Bento, 28 de maio de 2021

Assunto: Audição da ministra da Agricultura e dos peritos demissionários do Conselho de
Acompanhamento da Revisão da Política Agrícola Comum.

Foi tornada pública no dia 27 de maio por órgãos de comunicação social a demissão de
cinco dos 17 especialistas do Painel de Peritos convidados pelo Governo para participar
na elaboração do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum 2023-2027 (PEPAC),
coordenado pelo Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral. Os peritos
demissionários são Francisco Cordovil, Raul Jorge, António Covas, Artur Cristóvão e
Miguel Sottomayor. Estas demissões juntam-se às de Tito Rosa e João Bento que há muito
se haviam demitido do Painel cuja composição é hoje de apenas 10 elementos.
Através do Despacho n.º 5131/2017, de 8 de junho, o Governo criou o Conselho de
Acompanhamento da Revisão da Política Agrícola Comum (PAC), presidido pela ministra
da Agricultura, com a missão de “identificar os principais desafios e contribuir para a
formulação das opções nacionais em relação ao futuro da PAC para o período após 2020.” O
Conselho é constituído por uma Comissão de Representantes e por um Painel de Peritos
do qual fazem parte personalidades com reconhecido mérito nas áreas da agricultura e
do desenvolvimento rural.
Não são ainda conhecidas as razões das mais recentes demissões dos membros do Painel
de Peritos. Em fevereiro, Francisco Cordovil, dirigiu uma carta aberta à Assembleia da
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República onde alegava duas razões principais para a sua demissão: 1) “o modo como se
desenvolveu o processo de tomada de decisão sobre as medidas de transição para 20212022 sobre a aplicação da PAC em Portugal, porque o mesmo desrespeitou, por omissão
de informação e de consulta, o relacionamento normal com o Painel de Peritos”; 2)
“considerava que aquelas decisões contrariam princípios fundamentais do que deve ser a
política agrícola nacional, em particular no domínio da equidade territorial e social”.
No sentido de esta Comissão e a Assembleia da República verem esclarecido o processo
de elaboração do PEPAC e os respetivos critérios que estão a ser definidos para a
atribuição de apoios públicos, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem, por este
meio, requerer a audição da ministra da Agricultura e dos peritos demissionários
do Conselho de Acompanhamento da Revisão da Política Agrícola Comum, Raul
Jorge (Professor do ISA da Universidade de Lisboa), António Covas (Professor
Catedrático da Universidade do Algarve), Artur Cristóvão (Professor Catedrático da
UTAD) e Miguel Sottomayor (Professor da Universidade Católica do Porto).

O deputado e as deputadas,
Ricardo Vicente,
Fabíola Cardoso,
Maria Manuel Rola
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