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___    Assunto(s)___________________________________________________ 
   Município de Paços de Ferreira promove sessões de informação sobre      
             oportunidades na agricultura concelhia                    
 
 

         Informação________________________________________________ 
   A Câmara Municipal de Paços de Ferreira, em parceria com a Cooperativa 

Agrícola “A Lavoura”, apostada em disponibilizar informações sobre apoios que 

possam potenciar a prática da atividade agrícola na região, vai promover duas 

sessões de informação e esclarecimento destinadas aos produtores e empresários 

agrícolas locais e a potenciais novos investidores no setor. 

   Nestas sessões de informação vão ser abordadas as necessidades do setor 

agrícola português, as potencialidades económicas, o mercado e as vantagens da 

região de Paços de Ferreira enquanto território agrícola por excelência. Os 

agricultores do concelho ficarão a conhecer as vantagens de pertencer a uma 

organização de produtores e serão esclarecidos quanto às oportunidades de 

financiamento e apoios para investimento, no que concerne, especialmente, a 

projetos de modernização e capacitação de empresas agrícolas. Será ainda 

apresentada informação sobre apoios para jovens agricultores e novos interessados 

em desenvolver a atividade agrícola no concelho. 

  O orador será César Hallak, um consultor especializado no setor 

agroindustrial. 

  A primeira sessão de informação está agendada para o dia 16 de Abril, 

Sábado, pelas 12h00, e irá ter lugar no Mercado Municipal, no Parque Urbano de 

Paços de Ferreira. A sessão seguinte terá lugar na Câmara Municipal no dia 20 de 

Abril, Quarta – Feira, pelas 15 horas. 

  A participação é gratuita e está aberta a todos os interessados. Por 

questões de logística os interessados deverão confirmar previamente a sua 

presença, até ao dia 15 de Abril (Sexta-Feira), através do Balcão das Empresas, por 

email (balcaodasempresas@cm-pacosdeferreira.pt) ou por telefone (255 860 730). 

  Esta é mais uma iniciativa de valorização económica e agrícola promovida 

pelo Executivo Municipal, liderado por Humberto Brito, que está empenhado na 

prossecução dos objetivos delineados para o setor da agricultura e em contribuir 

para o desenvolvimento rural do concelho de Paços de Ferreira. 

  A Câmara Municipal de Paços de Ferreira convida todos os produtores e 

empresários agrícolas, potenciais investidores e demais interessados a marcar 

presença neste certame.  
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