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MINISTRA DA AGRICULTURA ANUNCIA 140 MILHÕES EUROS DE 
APOIO AO SETOR 

 
 

Realiza-se amanhã, dia 16 de maio, uma conferência de imprensa com a 

Ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, na qual vão ser 

apresentados novos apoios no valor de 140 Milhões de euros para o setor 

agrícola, de  forma a minimizar os impactos económico-financeiros da 

situação epidemiológica  causados pela pandemia COVID-19.  

 

A conferência acontece no Ministério da Agricultura, pelas 11h00. 

Local: Praça do Comércio, 1149-010, Lisboa 

 

De forma a acautelar as recomendações de distanciamento social e visando 

salvaguardar as regras de pluralidade jornalística, a presença na conferência 

será limitada a um número restrito de meios/jornalistas, abrangendo os 

seguintes órgãos de comunicação social:  

 

• RTP, SIC, TVI e CMTV - Agradecemos confirmação de presença dos mesmos 

até às 22h00 de hoje 

 

• Agência de notícias Lusa (garante escrita e fotografia) – sujeito ainda a 

confirmação 

 

• 1 rádio nacional de informação 

 

• 1 jornal generalista nacional 
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Agradecemos confirmação de presença até às 22h00 de hoje, dia 15 de maio, 

de forma a podermos garantir a gestão logística e as fundamentais condições 

de segurança. Os primeiros a responder serão os órgãos de comunicação social 

que poderão marcar presença. 

 

Os órgãos de comunicação social que não estejam presentes e que desejem 

colocar questões deverão fazer chegar essa indicação respondendo a este 

email até às 22h00 de hoje, dia 15 de maio. Serão aceites 2 perguntas por 

meio de comunicação social. As questões serão transmitidas ao vivo (e 

replicadas pela assessoria de imprensa) na altura da conferência, através de 

um link disponibilizado pelo Gabinete em tempo útil.  

 

Caso pretendam enviar questões por whatsapp ou sms, poderão fazê-lo 

recorrendo ao contacto: 965370241 - Catarina Faria (Assessora de Imprensa do 

Ministério da Agricultura) 

 

Lembramos que a conferência pode ser acompanhada via streaming, em 

tempo real, através da conta de Twitter do Ministério da Agricultura:  

https://twitter.com/agricultura_pt 

 

Uma vez mais, por favor, agradecemos confirmações até às 22h00 do dia de 

hoje, 15 de maio.  

 
 
 

 

 
Lisboa, 15 de maio de 2020 
 
Assessoria de Imprensa 

https://twitter.com/agricultura_pt
https://twitter.com/agricultura_pt
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