
 

 

 

 

 
Esta informação é disponibilizada pela Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) a um conjunto restrito de órgãos de 
comunicação social regional, de forma periódica e abrangendo temas relativos à atividade da Confederação e ao setor agrícola de uma 
forma geral, no sentido de obter uma atenção regular para as temáticas relativas à agricultura e à atividade rural nas várias regiões. 
 
Integram a lista de distribuição desta nota informativa periódica, os seguintes órgãos de comunicação social: Rádio Ondas do Lima, 
Jornal Mais Semanário, Rádio Brigantia, Jornal Nordeste, Mensageiro de Bragança, Notícias de Vila Real, Rádio Emissora das Beiras, 
Jornal do Centro, Rádio Altitude, Jornal A Guarda, Rádio Cova da Beira, Jornal do Fundão, Jornal Reconquista, Rádio Cister, Jornal 
Região de Cister, Jornal Badaladas, Jornal O Carrilhão, Rádio RCA Ribatejo, Jornal O Ribatejo, Rádio Diana FM, Jornal A Palavra, Rádio 
Planície, Jornal A Planície. 
 
A propósito das questões constantes nesta publicação ou de outras relacionadas com o setor agrícola e a atividade rural, poderão 
estes órgãos de comunicação social contactar os serviços centrais de assessoria de imprensa da CAP, em Lisboa, para questões 
nacionais ou os Centros de Informação Regional (CIR’s) da CAP, para questões de natureza regional. 
 

REGIÃO CONTACTO REGIONAL E-MAIL TELEFONE 

Minho Osvaldo Barros obarros@capmail.com.pt 919987807 

Trás-os-Montes – Bragança Olinda Vieira olindavieira@capmail.com.pt 918109588 

Trás-os-Montes – Vila Real Luis Caeiro luiscaeiro@capmail.com.pt 919280017 

Centro – Viseu Nuno Saavedra nunosaavedra@capmail.com.pt 919987380 

Centro – Guarda Rui Matos ruimatos@capmail.com.pt 919280022 

Centro – Castelo Branco Maria João Marcelino maria.marcelino@capmail.com.pt 919280120 

Oeste Miguel Guisado mguisado@cap.pt 917260833 

Ribatejo Ana Barroso anabarroso@capmail.com.pt 919280019 

Alto Alentejo Sílvia Brandão silviabrandao@capmail.com.pt 919987722 

Baixo Alentejo Luis Banha luisbanha@capmail.com.pt 919999314 

 

COMUNICAÇÃO CONTACTO CENTRAL E-MAIL TELEFONE 

Geral António Alpalhão aalpalhao@cap.pt 962192061 

 

 
 
Eduardo Oliveira e Sousa Toma Posse Como Presidente da CAP 
 
Eduardo Oliveira e Sousa tomou posse no dia 19 de abril como presidente da 
direção da CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal, na sequência da 
eleição dos titulares dos órgãos sociais da Confederação, nomeadamente 
mesa da assembleia geral, direção e conselho fiscal, para o triénio de 2017 a 
2020. Eduardo Oliveira e Sousa, engenheiro agrónomo, empresário agrícola e 
florestal na região do Ribatejo, vice-presidente da CAP entre 2005 e 2008, 
encabeçou a única lista concorrente a estas eleições e sucede a João 
Machado, que assim conclui um período de 18 anos como presidente da CAP. 
  
Eduardo Manuel Drummond de Oliveira e Sousa tem 63 anos, licenciou-se no 
Instituto Superior de Agronomia. Foi diretor agrícola da Estação Zootécnica 
Nacional (1979 a 1983), diretor executivo da Associação de Regantes e 
Beneficiários do Vale do Sorraia, de 1983 a 2013, professor assistente de 
“agricultura geral e máquinas agrícolas”, e de “pastagens e forragens” na 
Escola Superior Agrária de Santarém (1981 a 1984), diretor agrícola da Sucral 
(1986 e 1989) e vogal do Conselho Nacional da Água, entre 1996 e 2007. Foi 
ainda presidente da direção da ANPC – Associação Nacional de Proprietários 
Rurais, Gestão Cinegética e Biodiversidade (1994 a 2014), sendo atualmente 
presidente da assembleia geral, diretor e atualmente secretário da assembleia 
geral do CPM – Clube Português de Monteiros / Associação Nacional de Caça 
Maior. É diretor honorário da Euro-Mediterranean Irrigators Community e 
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fundador da Associação dos Produtores Florestais de Coruche e Limítrofes, 
sendo atualmente o presidente da assembleia geral. 
 
 
 
CAP Promove Formação "Agricultura Sustentável" 
 
A CAP vai iniciar a ação de formação Agricultura Sustentável (UFCD 7580- 50 
horas). No âmbito dos Projetos de Jovens Agricultores (ação 3.1.) 
apresentados ao abrigo do PDR2020, os beneficiários ficam com a obrigação 
de frequentar esta formação. A ação decorre na sede da Confederação, em 
horário pós-laboral, das 18h às 21h, com início a 20 de abril e fim até 16 de 
maio. 
 
INSCRIÇÕES ABERTAS: 
http://www.cap.pt/noticias/formacao-profissional/2187-cap-promove-formacao-
qagricultura-sustentavelq.html 
 
 
 
Comissão de Segurança Alimentar lança folhetos informativos 
 
Na sequência de notícias que identificaram situações não conformes com o 
legalmente exigido, nomeadamente na comercialização de hambúrgueres 
(carne picada) em talhos, foi realizado um conjunto de reuniões da Comissão 
de Segurança Alimentar (CSA), criada pelo Despacho nº 5801/2014, da qual a 
CAP faz parte. 
 
Foi considerada a necessidade de criar um subgrupo para definir um plano de 
ação no sentido de melhorar a informação de todos os intervenientes da cadeia 
alimentar relativamente à produção e conservação da carne, nomeadamente 
da carne picada e preparados de carne, bem como promover uma melhor 
informação aos consumidores. Neste sentido, foram agora lançados dois 
folhetos informativos sobre esta matéria. 
 
FOLHETO PARA CONSUMIDORES 
http://www.cap.pt/0_users/file/Informacao/2017/CSA%20Carne/Folhetos_Cons
umidor_20_03_2017.pdf 
 
FOLHETO PARA OPERADORES 
http://www.cap.pt/0_users/file/Informacao/2017/CSA%20Carne/Folhetos_Opera
dor_verso_final_20_03_2017.pdf 
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Exportação de toiros em crescimento 
 
A Federação Portuguesa das Associações Taurinas (Prótoiro) assinala o bom 
momento que o setor vive com um crescimento de 100% na exportação de 
toiros de lide para Espanha e França. Num comunicado enviado à agência 
Lusa, a Prótoiro revela que em 2015 foram exportados 335 animais e, em 
2016, esse número aumentou para 669, um crescimento significativo para o 
setor que também coincide com o recuo das importações, uma vez que em 
2016 apenas se importaram 7 toiros contra 25 em 2015. Este crescimento é 
tanto mais significativo quanto o ano de 2015 já tinha sido de crescimento da 
exportação em 62%”, lê-se no documento. Para a Prótoiro, estes números 
representam “cerca de 5 milhões de euros” em termos de volume global de 
negócios, acrescentando ainda que em Portugal “há mais de uma centena” de 
ganadarias, que ocupam “cerca de 70 mil hectares” de montado e lezíria em 
regime extensivo e com “elevados índices de bem-estar animal”. 
 
 
Food & Nutricion Awards 
 
Estão abertas as inscrições para a 8ª edição dos Food & Nutricion Awards, o 
concurso que reconhece as boas práticas, os projetos e os produtos e serviços 
considerados inovadores na industria agroalimentar. Este ano, as cinco 
categorias a concurso incluem: Produto Inovação; Sustentabilidade Alimentar; 
Investigação e Desenvolvimento; Indústria 4.0 e Educação Alimentar. A 
iniciativa conta com o apoio dos Ministérios da Agricultura e da Saúde, bem 
como da CAP, AHRESP, APED, FIPA, Direção Geral do Consumidor, Direção 
Geral da Saúde, Instituto Ricardo Jorge e Portugal Foods. As candidaturas 
estão abertas até 31 de maio e podem ser submetidas em: 
www.foodandnutritionawards.pt 
 
 

http://www.foodandnutritionawards.pt/

