Em que consistem estas
Quais os seus objetivos?
atividades?
Dedicadas ao passado, presente e
futuro da PAC, e com menções aos
objetivos fundamentais desta
política e respetivos PEPAC, estas
sessões incluem uma componente
informativa e demonstrativa, através
da apresentação de projetos
inovadores na área.

Siga-nos

Coordenação

O conteúdo desta publicação reflete unicamente o ponto de vista do autor e é da
sua exclusiva responsabilidade. A Comissão Europeia não assume qualquer
responsabilidade pela utilização que possa ser feita das informações nela contidas
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CAP2020: Enlightening the
future
Destinados a agricultores e
outros atores e organizações do
setor, estes eventos visam
clarificar e promover o debate
em torno das novidades ligadas
à maior flexibilidade e
planeamento estratégico,
melhor orientação do apoio
financeiro, apoio a práticas
agrícolas mais ecológicas, maior
enfoque no desempenho e
compromisso face aos direitos
sociais e laborais, bem como
apresentar os eixos
estruturantes do PEPAC 20232027 (rendimento e
sustentabilidade, abordagem
setorial integrada,
desenvolvimento rural,
abordagem territorial integrada).

What do these activities
What are its goals
consist of?
Dedicated to the past, present and
future of the PAC, and with
references to the fundamental
objectives of this policy and
respective PEPAC, these sessions
include an informative and
demonstrative component, through
the presentation of innovative
projects in the area.

Follow Us

Coordination

The content of this publication solely reflects the author's point of view and is his
sole responsibility. The European Commission assumes no responsibility for the use
that may be made of the information contained therein.
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CAP2020: Enlightening the
future
Aimed at farmers and other
actors and organizations in the
sector, these events aim to
clarify and promote debate
around new developments
linked to greater flexibility and
strategic planning, better
targeting of financial support,
support for greener agricultural
practices, greater focus on
performance and commitment
regarding social and labor rights,
as well as presenting the
structuring axes of PEPAC 20232027 (income and sustainability,
integrated sectorial approach,
rural development, integrated
territorial approach).

