
EM FOCO

Realizou-se, no passado dia 

15 de novembro, a primeira 

reunião entre a nova Minis-

tra da Agricultura, Maria do 

Céu Albuquerque, e a CON-

FAGRI, em que também es-

teve presente o Secretário 

de Estado da Agricultura 

e Desenvolvimento Rural, 

Nuno Russo. 

O Encontro decorreu nas 

instalações do Ministério 

da Agricultura e consti-

tuiu-se como um momen-

to de mútuo conhecimento 

em que foi possível deba-

ter as principais matérias 

relacionadas com o sector. 

CONFAGRI REÚNE COM 
MINISTRA DA AGRICULTURA

A 
Ministra informou a delegação 

da CONFAGRI da estratégia do 

Governo e das suas principais 

prioridades para a área da Agricul-

tura, realçando a importância do sector, 

nomeadamente na vertente económica.

A Administração da CONFAGRI apresen-

tou à Ministra um conjunto de questões e 

preocupações que considera prioritárias, 

quer pela sua relevância para a agricul-

tura nacional, quer pela urgência da sua 

resolução. As questões abordadas foram 

de carácter transversal e sectorial, onde 

destacamos, entre outras, as principais 

preocupações relativamente ao PDR2020, 

no que respeita à situação de algumas 

áreas, nomeadamente a área 2, “Compe-

titividade e Organização da Produção”, e 

a área 3 “Ambiente, Eficiência no uso de 

recursos e clima” e alguma das medidas 

integrantes das mesmas. Foram ainda 

abordadas diversas questões relativas 

ao licenciamento da atividade pecuária, 

da PAC pós 2020, das relações com a 

grande distribuição, do Roteiro para a 

Neutralidade Carbónica, do envelope 

financeiro para a OCM do vinho, dos se-

guros de colheitas, entre outras questões.

Tratou-se de um reunião muito positiva 

do ponto de vista da CONFAGRI, pelo 

diálogo aberto e construtivo, que foi en-

cetado com os novos responsáveis do 

Ministério da Agricultura e pela aborda-

gem de um vasto conjunto de matérias 

que preocupam e afetam os nossos 

agricultores e as nossas organizações, 

sobre as quais a CONFAGRI espera 

manter um diálogo próximo e ativo com 

o Ministério da Agricultura.

A CONFAGRI irá acompanhar a par e 

passo, a evolução de todas estas ma-

térias, junto do novo Governo, insistindo 

de forma ativa, colaborante e firme na 

resolução das mesmas.

Ficaram acordadas reuniões periódicas 

para aprofundar os diversos temas que 

foram abordados na reunião, bem como 

os decorrentes da evolução da Política 

Agrícola Comum. l

A CONFAGRI irá acompanhar a 

par e passo, a evolução de todas 

estas matérias, junto do novo 

Governo, insistindo de forma 

ativa, colaborante e firme na 

resolução das mesmas.
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