
dos nessas conferências, que ti-
veramsempre apoio do minis-
tério da Agricultura”, afirmou
Paulo Fernandes.

O diretor do CM e CMTV, Oc-
távio Ribeiro, destacou“o em-
penho de todos neste setor,
semo qualPortugaldeixariade
fazersentido, umsetorque evi-
taimportações e projetaexpor-
tações, um setor que, ao con-

trário do res-
to do País e da
e c o n o m i a ,
conseguiu di-
zer não à es-

tagnação e cresceu”.
JáFernandoUlrich, presiden-

te do BPI, lembrouavocação do
banco: “Desempenhaamissão
de aposta nos bons projetos e
boas empresas”.n

Ministrovaimanter
apoiosaagricultores
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R
ealizou-se ontemaquar-
ta edição do Prémio Na-
cional de Agricultura

2015, promovida pela Cofina
Eventos e BPI, que contou com
apresençado ministro daAgri-
cultura, Capoulas Santos. O go-
vernante aproveitou a ocasião
para garantir que “não está em
causa o paga-
mento de um
únicocêntimo
das medidas
a g r o - a m -
bientais”, colocando umtravão
na polémica sobre a suspensão
de pagamentos do programade
desenvolvimento rural(PDR).

O momento serviu para pre-
miar o sucesso em vários seto-
res, como o agrícola, o florestal,
o agro-ambiental(ver�lista).

O presidente daCofina, Paulo
Fernandes, destacouas mais de
mil candidaturas aos prémios
em2015 por comparação àedi-
ção anterior, que contou com
400 candidatos. “As conferên-
ciasqueorganizamosportodoo
País têmatraído muitos profis-
sionais. Posso dizerque dois mil
agricultoresestiveramenvolvi-

MAIS DE MIL CANDIDATURAS EM 2015
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MEDIDA rCapoulas Santos tranquiliza e garante pagamentos do programa de desenvolvimento
rural. EXPORTAÇÕES rDiretor do CM e CMTV, Octávio Ribeiro, elogia empenho do setor.

PRESIDENTEDACOFINA
DESTACAAUMENTO
DECANDIDATURAS

Uma aposta para
criarexcelência
uO presidente da Cofina,
Paulo Fernandes (à dir. na fo-
to), apontou o prémio como
uma forma de motivar “novas
iniciativas para criar excelên-
cia” e Fernando Ulrich, presi-
dente do BPI, elogiou setor
que “está em crescimento”.n

Só produtos
portugueses
uO diretor do CM e CMTV,
Octávio Ribeiro, revelou
que o programa de culiná-
ria do canal, ‘Prato da
Casa’, “passa a usar apenas
produtos portugueses”. n

Mais dinheiro para
o investimento
uO ministro da Agricultura,
Capoulas Santos, quer rever o
apoio para investimentos de
exploração, na pequena agri-
cultura, dos atuais 25 mil eu-
ros para 40 mil euros. n

Octávio Ribeiro diretor do CM

Fernando Ulrich e Paulo Fernandes

Todos os premiados na cerimónia realizada ontem num hotel em Lisboa. O Prémio Nacional de Agricultura já vai na sua quarta edição e tem vindo a ganhar dimensão todos os anos

INICIATIVA CONTOUCOMOMINISTRODAAGRICULTURAEOPRESIDENTEDACAP,JOÃOMACHADO

CAPOULAS
SANTOSREVÊ
PLANO PARA
AUMENTAR
APOIOS AJOVENS
AGRICULTORES ,
E ÀPEQUENA
AGRICULTURA

OPRESIDENTEDA
COFINA, PAULO
FERNANDES,
(ÀDIREITA)
ENTREGOU
PRÉMIO
AO FILHO DE
SEVINATE PINTO


