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Avicasal e Crédito
Agrícola assinam
acordo de cooperação
S. Pedro do Sul Protocolo garante condições preferenciais
aos produtores do grupo Soja de Portugal

O administrador do Crédito
Agrícola de Lafões, Pedro Sal-
gueiro, o presidente do Con-
selho de Administração do
Crédito Agrícola de Vale do
Dão e Alto Vouga, Vítor Gomes,
e o presidente do Conselho de
Administração do grupo Soja
Portugal – Avicasal, António
Isidoro, assinaram nas insta-
lações da Avicasal, em S. Pedro
do Sul, um protocolo de cola-
boração.

António Isidoro explicou que
o acordo assinado irá garantir
aos produtores da Rede Inte-
grada do grupo Soja de Portu-
gal condições preferenciais. Se-
gundo o responsável, estão
abrangidos cerca de 150 pro-
dutores do grupo, localizados
em sete concelhos da região.

O presidente do Conselho de
Administração do grupo Soja
Portugal justi�cou a escolha
do Crédito Agrícola com “a
proximidade muito grande”
que existe com os produtores
e a relação de con�ança que já
se encontra estabelecida e que
considera “muito importante”.

“Queremos criar riqueza nos
concelhos”, sublinhou o res-

ponsável, revelando que se
tem vindo a registar um cres-
cimento muito forte na região
que “deve ser apoiado”. Lem-
brou ainda que a Avicasal é o
maior empregador privado de
S. Pedro do Sul, o que, na sua
opinião, traz “uma responsa-
bilidade acrescida”.

Quanto às vantagens para os
integrados do grupo, António
Isidoro destacou as soluções
de protecção, lembrando que
os incêndios �orestais são fre-
quentes na região e causam
prejuízos avultados.

O Crédito Agrícola de Lafões
e o Crédito Agrícola de Vale do
Dão e Alto Vouga irão oferecer
condições preferenciais no
crédito de curto prazo e apoio
à tesouraria, no crédito de mé-
dio e longo prazo e apoio ao
investimento, na linha de cré-
dito protocolada capitalizar,
nas comissões de manutenção
nas contas à ordem, no on-line
empresas, nas anuidades de
cartões de crédito e de débito,
nos seguros de vida e fundos
de pensões e nos seguros de
ramos reais (tractores, outras
máquinas agrícolas, acidentes

pessoais, automóvel, respon-
sabilidade civil exploração, aci-
dentes de trabalho e multi-ris-
cos empresarial, entre outros).

O administrador do Crédito
Agrícola de Lafões, Pedro Sal-
gueiro, lembrou que o Crédito
Agrícola “tem feito todos os es-
forços para apoiar o desenvol-
vimento económico da re-
gião”, dando a assinatura do
protocolo de colaboração com
o grupo Soja de Portugal como
mais um exemplo desse es-
forço. Destacou ainda a impor-
tância do sector avícola na re-
gião de Lafões como 'âncora'
do desenvolvimento e de �xa-
ção de pessoas, agradecendo
ao grupo Soja de Portugal a
abertura para a criação do pro-
tocolo. 

O presidente do Conselho
de Administração do Crédito
Agrícola de Vale do Dão e Alto
Vouga, Vítor Gomes, destacou
as condições preferenciais e
sublinhou a vontade do Cré-
dito Agrícola de ajudar na cria-
ção de riqueza na região, ofe-
recendo para tal a competên-
cia da equipa daquela institui-
ção. 


