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O que leva uma organização portuguesa a participar nos 

trabalhos sobre envolvimento de stakeholders desenvolvidos 

no âmbito da Rede Europeia de Desenvolvimento Rural, 

nomeadamente um Seminário Europeu e um Grupo Temático?  

Em Portugal, a agricultura e o desenvolvimento rural estão 

necessariamente ligados às cooperativas agrícolas. Estas foram 

criadas para resolver problemas comuns de agricultores que se 

unem, partilhando recursos. Muitas vezes são uma das principais 

entidades empregadoras das zonas rurais, promotoras da coesão 

territorial e de boas práticas ambientais.  

As mais de 700 Cooperativas agrícolas portuguesas, com cerca de 400 mil membros, 

são, por isso, stakeholders do desenvolvimento rural que devem estar envolvidos no 

desenho das medidas europeias e na sua implementação local. 

A CONFAGRI, enquanto organização de cúpula e pelo trabalho em rede que promove 

com a sua estrutura cooperativa e outros atores rurais, nacionais e europeus, 

desenvolve um estreito acompanhamento da política agrícola e de desenvolvimento 

rural desde Bruxelas à Exploração Agrícola.  

Essa relevância da nossa participação foi mais uma vez confirmada com o convite em 

sermos oradores num painel do seminário, onde abordámos a importância das 

cooperativas agrícolas no desenvolvimento rural e em cooperação com outras 

entidades. 

Que resultados práticos e vantagens para o setor trazem a participação neste tipo 

de iniciativas? 

A participação nestas iniciativas pretende evidenciar o papel relevante do modelo 

cooperativo em meio rural e densificarmos a nossa rede de contactos. A maioria das 

pessoas desconhece ou ignora as suas diferenças com outros modelos de empresas. 

As cooperativas são o único modelo empresarial que põe as pessoas no cerne do 

processo decisório, fornecendo recursos económicos sob controlo democrático. 

Além disso, reforçam o papel dos agricultores na cadeia alimentar e são importantes 

atores nas suas comunidades.  

O volume de negócios das cooperativas agrícolas em Portugal ronda os 4 000 

milhões de euros, sendo responsáveis pela produção nacional de 62% de leite, 42% 

de vinho, 22% de azeite e cerca de 25% de fruta. 



Nesta iniciativa partilhámos práticas de sucesso das nossas cooperativas, 

clarificámos alguns dos seus constrangimentos, a ter em consideração nas políticas 

europeias. Face à multiplicidade de stakeholders de diferentes naturezas e 

nacionalidades, foi também rico na interação e em estabelecer pontes e encontrar 

sinergias com outros atores.  

As Cooperativas já têm uma contribuição significativa para o desenvolvimento rural. 

Com o apoio adequado, a melhor compreensão e reconhecimento desse papel, 

acreditamos que poderão contribuir ainda melhor para reforçar o networking rural. 

 

A CONFAGRI é a organização de cúpula do universo cooperativo agrícola em 

Portugal. Esta tem por objetivo principal contribuir por si ou em associação com 

outras entidades nacionais e internacionais, para o crescimento e desenvolvimento 

equilibrado e eficaz do sector cooperativo em Portugal e em especial da agricultura 

portuguesa.  

Cátia Rosas é Perita em Ambiente e Networking Rural na CONFAGRI 

catia.rosas@confagri.pt . 
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