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INICIATIVA CM/BPI n CANDIDATURAS JÁ ESTÃO ABERTAS

NUNO ANDRÉ FERREIRA

“Agricultura deixou
de ser parente pobre”

Empresários em Viseu

n Prémio visa distinguir

É preciso inovar
para exportar

as melhores empresas
dos setores agrícola, florestal e agroindustrial

l Mais de meia centena de em-

presários participaram ontem,
em Viseu,no seminário BPI e as
PME,em que foram debatidos
temas como a inovação,exportação e internacionalização das
Pequenas e Médias Empresas.A
iniciativa,que tem o apoio do
CM,teve como oradores Maria
Celeste Hagatong (BPI),Guy
Villax (Grupo Hovione),António Vidal (Marcovil),Luís Moura e Silva (Wit Software) e José
Nogueira (Visabeira),que alertaram para a necessidade de
acreditar e reinventar. n T.V.P.

l ANDREIAVALE / DIANA RAMOS

agricultura deixou de ser o
parente pobre da economia”. As palavras são de
Fernando Ulrich, presidente
executivodoBPIque,ladoalado
com o grupo Cofina, promove o
‘Prémio de Agricultura 2013’,
num momento em que o setor
assume um papel relevante nas
exportações portuguesas.
Ascandidaturasestãojáabertas e, segundo o presidente da
Cofina, Paulo Fernandes, o objetivo do prémio é
“selecionar as melhores empresas dos
setores agrícola, Candidaturas
florestal e agroin- ao prémio
dustrial e torná-las
Fernando Ulrich, líder do BPI, e Paulo Fernandes, o presidente do grupo Cofina
num exemplo para estão abertas
Também Paulo Fernandes rede um setor antique haja mais cres- até ao dia 10
As candidaturas estão abertas
quado,conservador conhece que os últimos dados até 10 de novembro. Os vencecimento e mais in- de novembro
e defensivo, sempre económicos “estão a dar sinais dores terão direito a um plano de
vestimento”. A inià procura de subsí- muito positivos de que algo está meios de publicidade nos meios
ciativa destina-se,
por isso, tanto às empresas de dios”, colocando-se agora como a mudar”. “Apesar de tudo, foi de comunicação da Cofina, “de
maior dimensão como aos pe- um negócio“moderno,compe- possível encontrar crescimento valor significativo” através do
quenos projetos e aos jovens titivo e agressivo”. “Estamos a e acredito que depois do ajusta- qual poderão divulgar as marcas
produtores. “A Cofina tem a viver uma revolução e o que mu- mento Portugal estará em con- e produtos. No júri do concurso
obrigação de estar envolvida em douéofactodepessoascomfor- diçõesdemelhoraroseudesem- estão nomes como os ex-minisiniciativasrelevantesparaaeco- mação sofisticada perceberem penho económico”, afirma o lí- tros Sevinate Pinto e António
que nestes setores há possibili- der do grupo de media que junta Serrano, a administradora do
nomia nacional”,diz.
Já para Fernando Ulrich, “o dades de realização pessoal ex- títulos como o CM, CMTV,‘Re- BPICelesteHagatongeolíderda
setor agrícola perdeu a imagem tremamente rentáveis”,adianta. cord’e‘Jornal de Negócios’.
CAP,João Machado. n

MARINHA GRANDE

FRASE

Portugal
conta pouco na Europa

FECHO

PAULO CUNHA/LUSA

António
Barreto
Sociólogo

Líderda UGTelogia Governo
n O líder da UGT, Carlos Silva, disse ontem,

na Marinha Grande, que após a remodelação, o Governo demonstra“mais sensibilidade” face aos sacrifícios dos portugueses.

TIAGO SOUSA DIAS

A

`PORMENORES
l CANDIDATURAS

As candidaturas podem ser
feitas no site www.premioagricultura.pt.
l CONFERÊNCIAS

Haverá um ciclo de conferências. Os prémios são entregues
no final de novembro.
l DATAS

A primeira conferência terá
lugar em Alcobaça e contará
com a presença do secretário de Estado da Agricultura.

IMI

TRANSPORTES

Funchal corta

Semana de luta

AGENDA

n ACâmara Municipal

n As organizações que

n HOJE

do Funchal prevê este
ano encaixar menos 1,5
milhões de euros de
IMI, situação que o vice-presidente da autarquia atribui à reavaliação dos prédios.

representam os trabalhadores das empresas
públicas do setor dos
transportes marcaram
ontem uma“semana de
luta”, entre 5 e 11 de outubro.
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BRAGANÇA E ESPANHA

RECEITA EM AVEIRO

AIP

Investimento

Menos 7milhões

n Municípios de Bra-

n ACâmara de Aveiro

gança, Zamora e Salamanca querem fazer investimento nos respetivos territórios de 300
milhões de euros.

aprovou um pacote fiscal que prevê uma perda de receitas de cerca
de 7 milhões de euros
em 2014.

AAssociação Industrial Portuguesa promove o 3.º evento lúdico canyoning, por
50 euros,Arouca.

Divulgação de dados
sobre a Construção,
Obras Licenciadas e
Concluídas, no segundo trimestre .
n AMANHÃ

VAI ACONTECER, INFORME:
agenda@cmjornal.pt

