Seguiram-se as intervenções dos diversos painéis, que se iniciaram com a
apresentação de Bruno Dimas, Subdiretor-Geral do Gabinete de Planeamento,
Políticas e Administração Geral (GPP)
que abordou as principais alterações
legislativas para 2017, nomeadamente
no Regime de Pagamento Diretos, Medidas 7 e 9 do Desenvolvimento Rural
e da Condicionalidade.

ENCONTRO NACIONAL
DE TÉCNICOS CONFAGRI
A CONFAGRI realizou nos passados dias 27 e 28 de
janeiro, no Vimeiro, o seu Encontro Nacional de Técnicos das entidades associadas e protocoladas com a
Confederação. Esta iniciativa contou com a presença do
Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento
Rural e com a participação de cerca de 300 Técnicos
e Dirigentes das referidas entidades.
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al como nos anos anteriores, este
Encontro teve como objetivos
principais:

t Propiciar informação atualizada
sobre as principais áreas em que a
CONFAGRI e as suas Organizações
associadas e protocoladas intervêm,
promovendo a interação com os
diversos organismos responsáveis
pelas respetivas áreas de intervenção;

No 2º Painel, a cargo do IFAP, intervieram
Fernando Mouzinho – Vice-presidente
do IFAP; Fátima Leitão, Diretora do
Departamento de Gestão e Controlo
Integrado; Isabel Monteiro, Diretora
do Departamento de Ajudas Diretas
e Manuel Simões, da Unidade Operacional de Controlo, que abordaram as
Normas e Procedimentos para 2017,
nomeadamente no que respeita aos
Sistemas de base de dados (SNIRA,
SIP, IB e PU); ao Regime de Pagamento
Base, às Medidas de Apoio às Regiões
Desfavorecidas e ao Regime da Pequena
Agricultura; ao Greening; às Medidas
Agro Ambientais; aos Pagamentos
Ligados (animais e superfícies) e à
Condicionalidade.

t Definir as estratégias de atuação
conjunta;
t Prestar o reconhecimento e agradecimento público da CONFAGRI a
todas as Organizações e aos seus
Técnicos, pelo inestimável trabalho
que têm desenvolvido em parceria
com a Confederação.
No primeiro dia, o evento contou, na
sessão de abertura, com a presença
do Secretário-Geral da CONFAGRI,
Francisco Silva e do Presidente do Instituto de Financiamento da Agricultura
e Pescas (IFAP), Luís Souto Barreiros,
que colocaram o ênfase na grande
importância do trabalho desenvolvido,
em conjunto, pela Confederação e suas
entidades associadas e protocoladas
e pelo IFAP, que tem contribuído, em
muito, para a boa performance que se
tem verificado.
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LEGENDA
1 › Painel com o representante do GPP
e representantes do IFAP

2 › Intervenção do Presidente do IFAP
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3 › Assistência do Encontro de Técnicos

TEMA DE CAPA

Seguiu-se a intervenção, no 3º painel,
de Francisco Toscano Rico, Vice-Presidente do Instituto da Vinha e do
Vinho que abordou as novas funções
e responsabilidades resultante do novo
protocolo assinado entre o Instituto e
as Organizações representativas do
setor, entre as quais a CONFAGRI e da
importância que o mesmo poderá ter
para o futuro do setor no que respeita
à atualização do Ficheiro Vitivinícola
Nacional, incluindo as declarações de
arranque e declarações de plantação,
fundamental para a aplicação do novo
regime de autorizações para plantação
de vinha.

A finalizar, no último Painel, contou-se
com a apresentação de Gabriela Freitas,
Presidente da Autoridade de Gestão do
PDR 2020, que apresentou o ponto de
situação do Programa e as perspetivas
de futuro, respondendo seguidamente às
inúmeras questões que foram colocadas
pelos participantes.
Todos os painéis foram seguidos de um
momento de debate e esclarecimento de
dúvidas por parte de todos os intervenientes,
configurando-se, todos eles, como momentos
bastante participados, que contaram com a
intervenção de diversos técnicos e dirigentes
das entidades presentes, bem como dos
técnicos da CONFAGRI, contribuindo para
um amplo espaço construtivo de reflexão
e debate de ideias.
O segundo dia do Encontro iniciou-se com
a intervenção de Aldina Fernandes, Secretária-Geral Adjunta da CONFAGRI, que
efetuou uma apresentação da estratégia da
CONFAGRI para a Formação Profissional
em 2017 e do papel fundamental que a
mesma poderá desempenhar.

Posteriormente teve lugar a intervenção
de Maria Antónia Figueiredo que falou
sobre a preparação da Campanha das
Ajudas e Parcelário 2017, abordando
a estratégia da CONFAGRI para 2017.
Seguiu-se a cerimónia de entrega dos
prémios de reconhecimento do mérito
de 2016 aos técnicos e entidades associadas e protocoladas da CONFAGRI.

"O Encontro pretendeu
prestar o reconhecimento
e agradecimento público
da CONFAGRI a todas as
Organizações e aos seus
Técnicos, pelo inestimável
trabalho que têm desenvolvido em parceria com a
Confederação."
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Posteriormente intervieram Graça Mariano, Subdiretora Geral da Direção Geral
de Alimentação e Veterinária (DGAV)
e Pedro Vieira, chefe da Divisão de
Identificação Registo e Movimentação
Animal (DIRMA), igualmente da DGAV,
que centraram a sua apresentação
na proposta de alteração do Sistema
Nacional de Identificação e Registo
Animal (SNIRA) e no Regime de Atividade Pecuária (REAP).
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LEGENDA
4 › Painel com a Presidente da Autoridade
de Gestão do PDR 2020

"O Encontro pretendeu
definir as estratégias de
atuação conjunta."

5 › Intervenção de Antónia Figueiredo,
Secretária-Geral Adjunta da CONFAGRI

6 › Intervenção de Aldina Fernandes,
Secretária-Geral Adjunta da CONFAGRI
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7 › Intervenção do Vice-Presidente do IVV
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TEMA DE CAPA
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A terminar, a sessão de encerramento
contou com a presença do Presidente
da CONFAGRI, Manuel dos Santos
Gomes e do Ministro da Agricultura,
Florestas e Desenvolvimento Rural,
Capoulas Santos.
O Presidente da CONFAGRI, na sua
intervenção, aproveitou para referir
que a “vasta rede de Organizações
Agrícolas associadas e protocoladas
à CONFAGRI e o profissionalismo dos
seus dirigentes e técnicos, justificam
a posição cimeira e destacada que a
CONFAGRI assume à escala nacional
na aplicação dos principais instrumentos da política agrícola no nosso país.”
Prosseguiu realçando algumas das preocupações com que o setor se depara,
designadamente: o adiamento da data
de início das candidaturas dos apoios
ao rendimento, que trará perturbações
ao normal funcionamento da receção
de candidaturas; a desarticulação entre
alguns Organismos do Ministério da
Agricultura; os constrangimentos no
que respeita à identificação e registo
animal; a capacidade de resposta do
PDR 2020 no que respeita às expetativas dos promotores e à dinâmica de
investimento que o setor tem vindo a
merecer nos últimos anos; a dúvida
em relação à aposta no reforço da organização económica dos produtores
agrícolas, através das OPs, dada a
carga burocrática e o desajustamento
de algumas normas à realidade cooperativa e várias preocupações ao nível
da Formação Profissional Agrícola.
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Terminou agradecendo aos técnicos
e dirigentes presentes todo o trabalho
desenvolvido, manifestando o apoio incondicional da CONFAGRI a todos eles
e deixou uma mensagem ao Ministro da
Agricultura referindo que “O Senhor Ministro conhece a nossa postura construtiva
e responsável no sentido da resolução
dos problemas que afetam a agricultura
portuguesa. Esperamos que os nossos
alertas e as nossas propostas, recebam
da parte do Ministério da Agricultura, o
acolhimento que a representatividade
e o trabalho da CONFAGRI e das suas
Organizações, devem merecer!”

"Com este Encontro pretendeu-se igualmente propiciar
informação atualizada sobre as principais áreas em
que a CONFAGRI e as suas
Organizações associadas
e protocoladas intervêm,
promovendo a interação
com os diversos organismos
responsáveis pelas respetivas
áreas de intervenção"
Na sua intervenção, o Ministro da Agricultura destacou e elogiou o trabalho
desenvolvido pela CONFAGRI e por
todas as suas entidades associadas
e protocoladas e efetuou uma breve
análise sobre o ponto de situação dos
principais dossiers da política agrícola,
destacando e realçando o estado atual
do Programa de Desenvolvimento Rural,
PDR 2020 e dos principais indicadores
da sua execução.

LEGENDA
8 › Intervenção Ministro da Agricultura,
Florestas e Desenvolvimento Rural

9 › Painel com representantes da DGAV
10 › Intervenção do Secretário-Geral da CONFAGRI
11 › Intervenção do Presidente da CONFAGRI
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Em jeito de balanço podemos dizer que
este encontro revelou-se uma importante
jornada de trabalho e de convívio entre
todos, bastante participada e produtiva,
que contribuiu para o estreitar de laços e
aprofundar de estratégias entre as Organizações associadas e protocoladas e a
CONFAGRI. l

