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CORREIO DAMANHÃ

ENTREGA DE PRÉMIOS AGRICULTURA
dos Prémios
Agricultura,
uma iniciativa
do BPI e do
Correio da
Manhã, é mais
uma prova da
revitalização
do setor. Os
prémios que
visam promover, incentivar
e distinguir os
casos de sucesso do setor
agrícola, agro-alimentar e
florestal registaram o triplo
das candidaturas da edição anterior

Criação de empresas revela
vitalidade do setor
ministra da Agricultura
anunciou ontem que
por cada empresa que
fechou, 7,6 novas foram
criadas no setor.Uma vitalidade
que,segundo Assunção Cristas,
tem expressão no ritmo de crescimento (8,6 por cento ao ano),
nas exportações (mil milhões de
euros) e na capacidade de descobrir novos mercados.
Os prémios Agricultura 2013,
e as conferências que decorreram por todo o País, mobilizaram empresas e empresários e,
através do Correio da Manhã e
do‘Jornal de Negócios’, os casos

A

de sucesso chegaram a mais de
1,5 milhões de pessoas.
Para Paulo Fernandes, presidente da Cofina (proprietária do
CM), a agricultura é estratégica
para o País, sublinhando a sua
capacidade de,nomeadamente,
“criar emprego”, combatendo
“chaga enorme que é o desemprego”.
Já o presidente do BPI, Fernando Ulrich,recordou a forte e
antiga ligação da instituição ao
setor e afirmou mesmo a ambição de ser “o banco da agricultura”,apostando assim nas“potencialidades da agricultura”. n
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Aministra daAgricultura,Assunção Cristas, com Fernando Ulrich
(presidente do BPI, esq.) e Paulo Fernandes (presidente da Cofina)

Os prémios distinguiram profissionais do setor, desde jovens agricultores a investigadores, passando por gestores
O diretor-adjunto do‘CM’
Armando Esteves Pereira com
a ministra da
Agricultura,
que participou
na entrega de
prémios

AFinançore Manuel
Évora foram dois
dos vencedores

VENCEDORES DOS PRÉMIOS
PRÉMIO JOVEM
AGRICULTOR:
MARIAMANUELA
MARINHO (AGRO-MANCELOS)
Menção honrosa:
PEDRO SIMÕES
CARLOS
AZEREDO
PRÉMIO
STARTUP:
FERMENTUM

Menção honrosa: PONTE DE LIMA
MYFARM.COM
PRÉMIO PME
TERRIUS
AGRÍCOLAS:
ZÊZEROVO
PRÉMIO
Menção honrosa:
ASSOCIAÇÕES
FUNDAÇÃO
COOPERATIVAS:
EUGÉNIO
ASS. FLORESTAL
DEALMEIDA
DO LIMA
Menção honrosa: HERDADE
VALE DAROSA
AGROMAIS
SALSICHARIA
ADEGA
COOPERATIVADE TRANCOSENSE

PRÉMIO
PROJETO
INOVAÇÃO:
PROJETO
CASTANHA
ISENTA
DE QUÍMICOS
(AGROAGUIAR)
Menção honrosa:
AZEITE
(CASA
DO AZEITE)

PRÉMIO CARREIRA: MANUEL ÉVORA(PORTUGAL FRESH)

PRÉMIO
GRANDES
EMPRESAS
AGRÍCOLAS:
FINANÇOR
AGRO-ALIMENTAR, SA
Menção honrosa:
VITACRESS
PORTUGAL
NOVADELTA

