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PRÉMIOS PARCERIA COFINA/BPI
NONA EDIÇÃO

AGRICULTURA

NEM A PANDEMIA TRAVOU OS ÊXITOS
VENCEDORES Setores da criação animal, vinhos e produtos alimentares artesanais distinguidos no Prémio Nacional de
Agricultura RESISTÊNCIA Ministra Maria do Céu Antunes destaca a grande adaptação do setor em ano de crise económica
ANDRESA PEREIRA

N

um ano de grandes dificuldades económicas devido ao impacto da pandemia, o setor da agricultura
não parou. Exemplo disso são os
êxitos distinguidos no Prémio
Nacional de Agricultura.
Na nona edição, que decorreu
ontem em Lisboa e que contou
com 920 candidaturas, a SEMEAR, dedicada à produção e
venda de produtos alimentares
artesanais, foi a vencedora da
nova categoria ‘Inovação e
Adaptação à Covid-19’. Já no
setor da criação animal, Maria
Gil Silva, da S. Farming, foi a
premiada dos ‘Jovens Agricul-
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“O RECONHECIMENTO DAS
BOAS PRÁTICAS É BOM”,
SUBLINHA A MINISTRA

MARILINE ALVES

INICIATIVA CONTOU COM
920 CANDIDATURAS, NUM
ANO DE DIFICULDADES
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MARILINE ALVES

PEDRO ELIAS

tores’. Também o setor dos vinhos não podia faltar, com a
Symington Family Estates a
destacar-se na categoria de
‘Empresas Agrodigitais’. A distinção de ‘Personalidade do
Ano’ foi para José António dos
Santos, da Valouro.
A iniciativa do Correio da Manhã, CMTV e do ‘Negócios’, em
parceria com o banco BPI, contou com a presença da ministra
da Agricultura, que destacou a
resistência dos agricultores em
2020. “Vivemos uma crise
pandémica e económica sem
precedentes. A agricultura foi
um setor que teve a capacidade
de resiliência e deu provas dis-
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“É IMPRESSIONANTE
A EVOLUÇÃO DO SETOR”,
ASSUME PEDRO BARRETO

1Ministra Maria do Céu Antunes 2 Pedro Barreto, administrador do banco BPI 3 José António dos Santos,
da Valouro 4Luís Santana, administrador da Cofina, com a governante 5 Isabel Jonet preside ao Banco Alimentar

so ao transmitir segurança no
abastecimento aos portugueses. Os agricultores mostraram
que são capazes de se adaptarem”, afirmou Maria do Céu
Antunes. Quanto à iniciativa, a
governante considerou que “o
reconhecimento de boas práticas é sempre bom, principalmente num contexto como o
que estamos a viver”.

“A agricultura é fundamental
para o País. Esta iniciativa destina-se a premiar os melhores, e
é com os melhores exemplos
que o setor progride”, destacou
também Armando Esteves Pereira, diretor-geral editorial
adjunto do CM e da CMTV.
O administrador do BPI Pedro
Barreto fez “um balanço muito positivo” da iniciativa. “É

impressionante a evolução que
o setor da agricultura tem tido
nos últimos anos. É fundamental dar visibilidade às boas notícias”, destacou o banqueiro.
Já a presidente do Banco Alimentar, Isabel Jonet, lembrou
que “os agricultores têm sido
indispensáveis nesta rede
de combate à fome e à pobreza
em Portugal”.n

