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Este evento, integra o programa oficial das comemorações de 2012 – Ano Internacional das Cooperativas.

Congresso: “Agricultura de Futuro
- a Qualidade Cooperativa”
D.R.

A CONFAGRI pretende promover
um debate sobre os principais
desafios que se colocam à
agricultura portuguesa

Amanhã, sexta-feira, a CONFAGRI promove o seu congresso tendo como tema:
“Agricultura de Futuro – a Qualidade
Cooperativa”, no Edifício FIL, no Parque
das Nações. Após a Sessão de Abertura,
os trabalhos da manhã iniciam-se com a
conferência “A Importância da Agricultura na Economia Portuguesa”, apresentada
pelo Prof. Leonardo Costa da Universidade Católica do Porto.
Antes do almoço o será debatido o tema
“Cooperativas Agrícolas – Mudanças Necessárias” com as participações de Eduardo Baamonde, diretor-geral da Confederação das Cooperativas Agro Alimentares
de Espanha , Miguel Sottomayor, professor da Universidade Católica do Porto e o
jurista José António Rodrigues.
Após o almoço tem lugar mais um debate
com o tema “Que PAC nos espera” que conta
com a participação de Capoulas Santos Eu-

rodeputado, Eduardo Diniz, diretor do Gabinete do Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura, Mário Campli, presidente
da Secção Especializada de Agricultura do
Comité Económico e Social da União Euro-

peia e João Pacheco, diretor-geral adjunto da
Direção Geral da Agricultura.
Em seguida, o tema ”Acesso dos Produtos Agrícolas Portugueses aos Consumidores” é apresentado por Bruno Dimas,

diretor-adjunto do Gabinete do Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura, Cristina Pinto, diretora-geral das
Atividades Económicas do Ministério da
Economia, João Paulo Girbal, presidente do CENTROMARCA e Jorge Morgado
secretário-geral da DECO.
No último tema a CONFAGRI conta
com a presença dos ex-ministros da agricultura Arlindo Cunha, Sevinate Pinto
e António Serrano para discutir o tema
“Que agricultura iremos ter no futuro em
Portugal”.
A CONFAGRI pretende com este congresso, promover um amplo debate sobre
os principais desafios que se colocam à
agricultura portuguesa no atual contexto
de crise e destacar o contributo das Cooperativas Agrícolas portuguesas para o
desenvolvimento sustentável do setor
agro-alimentar.
Este evento, integra o programa oficial
das comemorações de 2012 – Ano Internacional das Cooperativas, uma iniciativa da ONU, assinalada emtodo o mundo.
Assunção Cristas, Ministra da Agricultura, preside à sessão de encerramento.

