Com a Presença de Dois Comissários Europeus

CAP Promove “O Melhor de Portugal em Bruxelas”
Lisboa, 14 de junho de 2018: A Confederação dos Agricultores de
Portugal (CAP) promove nos próximos dias 16 e 17 de junho, em
Bruxelas, no Parc du Cinquantenaire, “O Melhor de Portugal”.
A iniciativa é promovida em colaboração com o eurodeputado Nuno
Melo e tem como objetivo central promover a qualidade de
excelência dos produtos agroalimentares portugueses.
O evento tem início no sábado, dia 16, às 16:00 horas, com a
presença do Comissário Europeu da Agricultura e Desenvolvimento
Rural, Phil Hogan, do Comissário Europeu para a Investigação,
Ciência e Inovação, Carlos Moedas, do Embaixador de Portugal
junto da Bélgica, António Vasco Alves Machado, e da Presidente do
CDS-PP, Assunção Cristas, para além do Presidente da CAP,
Eduardo Oliveira e Sousa, e do eurodeputado, Nuno Melo, como
promotores da iniciativa. No domingo, dia 17, às 14:00 horas, o
certame recebe a visita do Ministro da Agricultura e
Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos.
Esta sétima edição de “O Melhor de Portugal em Bruxelas” acolhe
cerca de 60 empresas do setor agroalimentar nacional, refletindo a
dinâmica da agricultura portuguesa. Cerca de 40 das empresas que
irão estar presentes fazem parte do programa “Portugal Sou Eu” e
começam agora a dar os primeiros passos na exportação.
Poderão ser apreciados queijos, produzidos com leite de ovelha e
cabra, vinhos das diferentes regiões vitivinícolas de Portugal,
enchidos, nomeadamente os produzidos com as raças autóctones,
presuntos e alheiras, azeites das regiões mais tradicionais
portuguesas, méis típicos de Portugal, frutas e produtos hortícolas
mais reconhecidos.

No ano anterior, a organização de “O Melhor de Portugal em
Bruxelas” registou cerca de 30 mil visitantes, com uma forte
presença da comunidade portuguesa na Bélgica e países vizinhos,
para além da participação de vários representantes das instituições
europeias – Comissão Europeia, Parlamento Europeu, Conselho
Europeu – e representantes do Comité Económico e Social
Europeu.
A realização deste evento conta ainda com a colaboração da
Associação “A Ponte”, que promove o contacto com a comunidade
Portuguesa na Bélgica, e ainda da Embaixada de Portugal na
Bélgica.
O programa e todas as informações sobre “O Melhor de Portugal
em Bruxelas” encontram-se no website:
www.lemeilleurduportugal.be

