
GOVERNO MINISTRALOUVAINICIATIVA

A
Ministra da Agricultu-
ra, Assunção Cristas,
anunciou, na cerimónia
de entrega dos ‘Prémios

Agricultura’ do Correio da Ma-
nhã e do BPI, que “a confian-
ça na dinâmica do setor é enor-
me”, apontando uma meta am-
biciosa para a execução do PDR
em 2015.

“O nosso objeti-
vo é executar, no
ano que vem, doze
por cento do PDR”,
disse a governan-
te. Se assim for, os
agricultores portu-
gueses vão receber,
em ajudas comuni-
tárias, ao longo dos
próximos doze meses,qualquer
coisa como 500 milhões de eu-
ros, uma vez que o plano, re-
centemente aprovado em Bru-
xelas, inscreve quatro mil mi-
lhões de euros até 2020.

“Na minha perspetiva, e na
perspetiva do Governo, a Agri-
cultura, a Floresta e o Agroali-

mentar são setores-chave para
o desenvolvimento sustentado
e equilibrado da nossa Econo-
mia”, disse Assunção Cristas,
referindo que “o trabalho mais
intenso do Ministério passa
pela procura de novos merca-
dos”. “Há lugar para todos. Esta
é uma das grandes riquezas do

se to r a g r íco l a e
agroalimentar. Es-
tamos a util izar
c a d a ve z m a i s e
melhor a nossa área
agrícola, mas há
ainda muito espa-
ço para aproveitar
e p a ra c re s c e r ”,
afirmou.

Louvando a ini-
ciativa do CM e do BPI, Assun-
ção Cristas lembrou que “os
p r é m i o s p o te n c i a m b o n s
exemplos e realçam o que se faz
de bom num setor que cresce
mais do que o resto da Econo-
mia. Este ano, o nosso défice
agroalimentar deve diminuir
400 milhões”. �

“No ano que vem queremos
executar 12 por cento do PDR”
�Assunção Cristas espera que em
2015 sejam aprovados projetos
no valor de 500 milhões de euros
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�Andreia Vale entrevista Celeste Hagatong e Paulo Fernandes, parceiros deste‘Prémio Agricultura’

�Minis-
tra da
Agricul-
tura en-
tregou
alguns
dos
prémios
do ano

Ajuda aos
agricultores
em 2015 pode
chegar aos
500 milhões

DEBATE ÁREAVITAL

O
balanço desta terceira
edição dos ‘Prémios
Agricultura CM/ BPI’ é,
segundo as administra-

ções da Cofina e do BPI, “extre-
mamentepositivo”.

“Multiplicámos por seis o nú-
merodecandidaturasemrelação
à primeira edição”,disse a admi-
nistradora do BPI Maria Celeste
Hagatong,assegurandoque“te-
mos um projeto vencedor e pre-
tendemoscontinuarestaparceria
comoGrupoCofina”.

Paulo Fernandes, presidente

do Grupo Cofina, lembrou que,
“para a nossa área de media,
apoiar a Agricultura é um desí-
gnio nacional” e realçou “a im-
portânciadedestacaroscasosde
sucesso numa área vital para o
País”. “As notícias que publicá-
mos das sessões e de tudo o que
envolveestesprémioschegarama
maisdecincomilhõesdepessoas.
Enquanto grande grupo de co-
municação, temos obrigação de
dar conta do que se passa neste
setor estratégico”, acrescentou
PauloFernandes. �

“ApoiaraAgricultura é
um desígnio nacional”
�Cofina e BPI asseguram quarta
edição dos Prémios em 2015
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As menções honrosas
�Além dos oito
prémios (PME,
JovemAgricul-
tor,Grandes
Empresas,
Associações/
/Cooperativas,
Novos Projectos,
Produto de Exce-
lência, Inovação
e Personalidade
doAno),o Júri
entendeu
atribuir dez
menções
honrosas.
Mostramos os
rostos de nove
projetos de valor
que estiveram
presentes na
cerimónia
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�PMEII.NunoPauseiro,gerenteda Fábrica deCon-
servasda Murtosa,recebeu uma mençãohonrosa,na ca-
tegoria‘PME’,dasmãosdeJoséPena doAmaral,doBPI.

�PME III. Menção honrosa (categoria‘PME’) para
Carlos Gonçalves, administrador da Mendes Gonçal-
ves. Entregue porAlda Delgado.

�Jovem
Agricul-
torIV. Im-
possibilitado
de marcar
presença na
cerimónia
(declaração
por vídeo),
João Montei-
ro, sócio-ge-
rente da Easy
Fruits & Sa-
lads, foi tam-
bém agracia-
do com uma
menção
honrosa
na categoria
de‘Jovem
Agricultor’.

�JovemAgricultorI. Daniel Cruz,
gerente da Casamilos, recebeu uma men-
ção na categoria‘Jovem Agricultor’, que foi
entregue porAmândio Santos, presidente
da Portugal Foods.

�PME I. Olga Martins, diretora executi-
va da empresa Lavradores de Feitoria, foi
agraciada com uma menção honrosa na
categoria‘Pequenas e Médias Empresas
(PME)’, que lhe foi entregue por Maria
Celeste Hagatong, membro doJúri e admi-
nistradora do Banco BPI.

�Associações/Cooperativas I.
Ana Paula Sançana, diretora executiva
da Lousãmel, recebe menção honrosa
das mãos de Alda Delgado, administradora
da Cofina.

�JovemAgricultorII. Luís Sabbo,
sócio-gerente da Luís Sabbo – Frutas do
Algarve, recebeu uma menção honrosa
na categoria‘Jovem Agricultor’, que lhe
foi entregue por Ricardo Brito Paes, presi-
dente da AJAP e membro do Júri.

�JovemAgricultorIII.António
AgostinhoSantos,gerentedaAgrobacori-
nho,recebeu também uma mençãohonrosa
na categoria‘JovemAgricultor’,quelhefoi
entregueporAntónioVicente,professor
da UniversidadedoMinho,membrodoJúri.

�Associações/Cooperativas II.
Maria do Céu Salgueiro, vice-presidente
da APORMOR, recebe menção honrosa
das mãos de António Fontainhas Fernan-
des, reitor da Universidade de Trás-os-
-Montes e Alto Douro.
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VENCEDORES PARARECORDAR

S
ó através do associati-
vismo ou do cooperati-
vismo conseguiremos
escala suficiente para
trabalhar os mercados

internacionais.”
A opinião é de Ricardo Brito

Paes, presidente da Associação
dos Jovens Agricul-
tores de Portugal
(AJAP), para quem
o próximo ano deve
re p re s e n ta r u m
marcono reforço do
associativismo.

“O PDR valoriza
quem estiver asso-
ciado,e isso é muito
importante. Deve
dizer-se, por uma questão de
justiça, que esta questão da
união é uma marca da nova vaga
de agricultores, o que significa
que estamos no bom caminho”,

afirmou Ricardo Brito Paes no
painel de debate da Cerimónia
dos Prémios Agricultura 2014.

Fontainhas Fernandes, reitor
da UTAD, defendeu uma efetiva
aproximação do trabalho uni-
versitário à realidade do campo,
referindo que “a investigação

deve ser feita se-
gundoasnecessida-
des e não para gáu-
dio do ego”.

O debate contou
também com a pre-
sença de António
Brochado Correia,
da PWC, para quem
estes prémios são
fundamentais no

fomento do crescimento.
“O Mundo tem de produzir o

dobro, e Portugal só utiliza 20
por cento do solo disponível. É
preciso crescer”,disse. �

Reforço do associativismo
é objetivo para o próximo ano
�Associação dos Jovens Agricultores de Portugal alerta para a importância da cooperação
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“Portugal só
utiliza 20%
dos terrenos
disponíveis”
António Correia

�Todos juntos. No final da cerimónia de entrega dos‘PrémiosAgricultura 2014’, parceria Correio da Manhã/BPI, que decorreu no salão nobre do Hotel Ritz, em
Lisboa, os vencedores e os promotores da iniciativa juntaram-se para uma foto de família com a Ministra da Agricultura,Assunção Cristas, para mais tarde recordar.

�Painel de debate onde marcaram presença Celeste Hagatong, administradora do BPI, Paulo
Fernandes, presidente do Grupo Cofina,António Brochado Correia, sócio da PWC,António Fontai-
nhas Fernandes, reitor da UTAD, e Ricardo Brito Paes, presidente da AJAP




