
ENCONTRO 
NACIONAL 
DE TÉCNICOS
O RECONHECIMENTO 
DA CONFAGRI ÀS 
ORGANIZAÇÕES 
AGRÍCOLAS E AOS 
SEUS TÉCNICOS

N
o passado dia 1 de fevereiro 

a CONFAGRI realizou mais 

um grande Encontro Nacional 

de Técnicos, que mobilizou 

centenas de Técnicos de todo o país 

e também, muitos Dirigentes agrícolas  

que a ele se associaram. 

Para além da informação e discus-

são sobre as questões da atualidade 

agrícola, do convívio e do reforço de 

laços, que o evento proporcionou, 

este Encontro foi também, mais uma 

vez, a ocasião que a CONFAGRI ele-

geu para reconhecer, publicamente, 

as Organizações de Agricultores e 

os Técnicos que se distinguiram em 

2018 na prestação de serviços aos 

agricultores. 

Foi também o momento para agradecer 

a todas as Organizações parceiras 

da CONFAGRI – aos seus Técnicos e 

Dirigentes - o trabalho que connosco 
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desenvolvem e do qual beneficiam 

largos milhares de agricultores por-

tugueses. 

Um trabalho que real izam, numa 

multiplicidade crescente de áreas 

de atuação, em que se destacam: 

as Candidaturas às Ajudas Diretas, 

o Parcelário Agrícola, a Identificação 

e Registo Animal, a elaboração e 

acompanhamento de Projetos de In-

vestimento, o Aconselhamento Agrícola 

e Florestal, a Formação Profissional 

e os Projetos de Inovação de âmbito 

nacional ou europeu. 

Um trabalho que se pauta pelo profis-

sionalismo e pelo empenho diário dos 

colaboradores da CONFAGRI em apoiar, 

cada vez melhor, as Organizações 

Agrícolas nossas parceiras e através 

destas, contribuir para a valorização 

da atividade dos agricultores, desti-

natários finais de todo a nossa ação. 

Queremos crescer quantitativa e qua-

litativamente e responder aos novos 

e exigentes desafios que se colocam 

ao nosso setor. 

A fidelidade e confiança que centenas 

de Organizações – Cooperativas, Cai-

xas de Crédito Agrícola e Associações 

de Agricultores - depositam em nós, 

a par da vontade de muitas novas 

Organizações trabalharem connosco, 

são os melhores indicadores de que 

estamos no caminho certo. l
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