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INICIATIVAS  
QUE VALORIZAM 
O AGRO-RURAL 
PORTUGUÊS

D
uas realizações recentes da 

CONFAGRI merecem destaque 

nesta edição da Espaço Rural: 

 

- A Iniciativa solidária da CONFAGRI e 

da UGT realizada em 10 de Março, em 

Castanheira de Pera, que reuniu diver-

sos membros do Governo, autarcas e 

inúmeras individualidades, para debater 

a problemática da revitalização econó-

mica e social dos territórios afetados 

pelos trágicos incêndios que marcaram 

o ano de 2017.  

Manuel dos Santos Gomes

Presidente da CONFAGRI

EDITORIAL

- O Fórum “Leite – Produto Nacional 

de Excelência”, realizado em conjunto 

com a FENALAC, no dia 3 de Abril na 

sede da CONFAGRI, que contou com a 

relevante participação do Senhor Presi-

dente da República. 

Destacando a importância da agricultura 

para o presente e futuro de Portugal, Marcelo 

Rebelo de Sousa apontou o caso do setor 

do leite na sua luta pela competitividade 

e manifestou o seu apoio a um “combate 

cultural” em defesa do consumo do leite. 

O grande empenhamento da CONFAGRI 

na realização destas duas iniciativas 

traduz a importância que a nossa Con-

federação atribui às questões que lhe 

estão subjacentes, designadamente: a 

necessidade de políticas eficazes que 

promovam o investimento e o emprego 

nos territórios rurais do interior do nosso  

país e a valorização dos produtos agroali-

mentares nacionais. 

Consideramos que estas iniciativas foram 

muito bem-sucedidas. Pelas personalida-

des que envolveram, pelos participantes 

que mobilizaram, pelo eco que tiveram 

ao nível da comunicação social.

Continuaremos, pois, a desenvolver 

iniciativas similares, dedicadas quer aos 

problemas específicos das regiões, quer 

à valorização dos nossos produtos de 

qualidade. Para o efeito, continuaremos 

a realizar parcerias com os atores das 

regiões e dos diferentes subsetores 

agrícolas. Atores, que cada vez mais nos 

procuram por reconhecerem na CONFA-

GRI um parceiro representativo, confiável 

e com capacidade para projetar, a nível 

nacional, as questões mais relevantes 

do espaço rural português. l


