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DESTAQUE

SESSÃO DE ABERTURA

PAC PÓS 2020 E NOVO REGIME CONTRIBUTIVO
CONFAGRI E CENTRO DE GESTÃO DA REGIÃO DOURO SUL 
PROMOVERAM DEBATE EM SÃO JOÃO DA PESQUEIRA  

A CONFAGRI organizou, em con-

junto com o Centro de Gestão 

Região Douro Sul, no passado 

dia 3 de dezembro, uma sessão 

de esclarecimento destinada 

a informar os seus associa-

dos e a comunidade agrícola 

sobre as possíveis alterações 

na PAC após 2020, bem como 

sobre o novo regime contri-

butivo dos trabalhadores in-

dependentes

O 
encontro teve lugar no auditório 

da Biblioteca Municipal de São 

João da Pesqueira e contou com o 

apoio da CCAM Douro e Côa, bem 

como da Câmara Municipal de São João 

da Pesqueira registando a presença de 

cerca de 100 participantes.

A sessão de abertura do evento contou 

com a intervenção de Manuel Cordeiro, 

Presidente da Câmara Municipal de São 

João da Pesqueira, de Francisco Silva, 

Secretário-geral da CONFAGRI e de Vir-

gílio Lopes, Presidente do Conselho de 

Administração da CCAM Douro e Côa.

Seguiu-se a apresentação dos temas, 

que contou com a moderação de Adelino 

Lopes, do Centro de Gestão da região 

Douro Sul. O Professor Arlindo Cunha, 

da Universidade Católica e ex-ministro 

da Agricultura, apresentou a temática “A 

Política Agrícola Comum – o que poderá 

mudar após 2020?”, seguindo-se Albino 

Alves, técnico da CONFAGRI, com “o 

Novo Regime Contributivo dos trabalha-

dores Independentes: Implicações na 

Atividade Agrícola”.

Após a apresentação dos temas realizou-se 

uma sessão de debate em que houve a 

oportunidade de esclarecer todas as 

dúvidas da plateia, uma sessão que se 

2. PORTO DE HONRA COM ALGUNS INTERVENIENTES
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A   
CA Seguros foi distinguida pelo 

segundo ano consecutivo como 

“Melhor Empresa para Trabalhar”, 

no sector da Banca, Seguros e 

Serviços Financeiros na edição de 2018 

da iniciativa “Melhores Empresas para 

Trabalhar - MEPT. 

O estudo MEPT é promovido pela Re-

vista Exame, em parceria com a consul-

tora Everis e a AESE Business School, 

e distingue as organizações com o me-

lhor clima organizacional, através de 

dois factores: o índice global de satis-

fação dos colaboradores e a avaliação 

do grau de actuação responsável da 

Empresa perante a sociedade.

A edição de 2018 contou com um uni-

verso de 28 mil Colaboradores, distri-

buídos a nível nacional, e de centenas 

de empresas. Foram selecionadas as 

100 Melhores Empresas para Trabalhar, 

tendo a CA Seguros ficado em primei-

ro lugar no sector da Banca, Seguros 

e Serviços Financeiros.

Este reconhecimento confirma o posi-

cionamento da CA Seguros e Crédito 

Agrícola na gestão dos seus Colabo-

radores, cuja satisfação, motivação e 

bom ambiente organizacional têm si-

do factores fundamentais para o con-

tínuo sucesso e crescimento alcança-

dos pela seguradora e respetivo Grupo. 

O prémio MEPT 2018 vem reforçar uma 

vez mais as distinções já atribuidas à 

CA Seguros que, ao se complemen-

tarem e se juntarem à certificação da 

qualidade e melhoria contínua, per-

mitem superar os objetivos e enca-

minhar a empresa para os constan-

tes sucessos:

l ECSI 2018: Líder na satisfação dos 

Clientes (e também na Imagem, Con-

fiança, Reclamações e Lealdade);

l Exame (7x em10 anos): Melhor Se-

guradora Não Vida, no seu segmento, 

(em função dos rácios económicos e 

financeiros).

CA SEGUROS MELHOR EMPRESA 
PARA TRABALHAR 2018
SECTOR DA BANCA, SEGUROS E SERVIÇOS FINANCEIROS

revelou bastante participada e que veio 

reforçar a importância e a oportunidade 

da realização desta iniciativa.

Francisco Silva, Secretário-geral da 

CONFAGRI, referiu que a CONFA-

GRI, consciente das dificuldades que 

muitos dos profissionais deste sector, 

especialmente os pequenos e médios 

agricultores, têm em entender o en-

quadramento legal de muitas destas 

matérias relacionadas com questões 

burocráticas, de fiscalidade e segurança 

social, tem tido o cuidado de organizar 

várias sessões de esclarecimento, de 

norte a sul do país, a fim de conseguir 

chegar a todos, ou quase todos apon-

tando que “porque sabemos que isto 

constituiu uma grande preocupação na 

vida destes trabalhadores, queremos 

estar presentes e apoiar neste processo 

de adaptação e de mudança para que 

a transição decorra de forma natural e 

sem constrangimentos para a atividade 

diária dos nossos associados”. l

A CONFAGRI, consciente das 

dificuldades que muitos dos 

profissionais deste sector têm 

em entender o enquadramento 

legal de muitas destas matérias, 

tem tido o cuidado de organizar 

várias sessões de esclarecimento, 

de norte a sul do país.

3. ASSISTÊNCIA DO EVENTO

DIVULGAÇÃO

   42  ESPAÇO RURAL 127


