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Em vésperas de Eleições Legislativas 

CONFAGRI promove debate com partidos para ouvir propostas para o Setor Agrícola 

 

A CONFAGRI promove, no próximo dia 11 de janeiro, pelas 15H00, o seu tradicional 
debate pré-eleitoral sobre o futuro do Mundo Rural e a da Agricultura, tendo convidado 
todos os Partidos com representação parlamentar a apresentarem as suas propostas e 
prioridades para o novo período, que se inicia com as eleições legislativas de 30 de 
janeiro.  

Segundo Francisco-Silva, secretário-geral da CONFAGRI, “esta iniciativa é da máxima 
importância para o esclarecimento do setor agrícola e da população em geral sobre as 
diferentes propostas defendidas pelos candidatos para o futuro do setor agrícola e rural. 
Embora considerada por muitos como o parente pobre da economia, a agricultura é um 
dos motores de desenvolvimento nacional, contribuindo para atividades tão variadas 
como o abastecimento alimentar, a preservação do ambiente e do espaço rural, criando 
emprego e fomentando as exportações, conjugando práticas tradicionais com 
tecnologia de ponta”. 

A sessão realiza-se, de forma presencial, na Sede da CONFAGRI, no Palácio de Benagazil, 
Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com transmissão em direto, através dos canais online 
da CONFAGRI (www.confagri.pt, canal Youtube da CONFAGRI e página do Facebook em 
@anossaagriculturaconfagri). 

 

Os Partidos convidados far-se-ão representar no debate, por: 

 PS – Maria do Céu Antunes, Ministra da Agricultura e candidata a Deputada por 
Santarém 

 PSD – João Paulo Gouveia, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Viseu e Vice-
Coordenador do CEN (Conselho Estratégico Nacional) do PSD para a agricultura 

 PCP – João Ferreira, Ex-Deputado do Parlamento Europeu, Vereador da Câmara 
Municipal de Lisboa e candidato Deputado por Lisboa 

 BE – Ricardo Vicente, Deputado da Assembleia da República e candidato a 
Deputado por Leiria 

 CDS – Francisco Palma, Empresário, Presidente da Associação dos Agricultores 
do Baixo Alentejo e candidato a Deputado por Beja 

 PAN – Jorge Alcobia, Gestor e candidato a Deputado por Portalegre 

 IL – Carla Castro, Gestora, Docente universitária e candidata a Deputada por 
Lisboa 

 CHEGA – Pedro Frazão, Médico Veterinário, Vereador da Câmara Municipal de 
Santarém e candidato a Deputado por Santarém  
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