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Diretor-Geral do GPP recebe condecoração  

de Oficial da Ordem de Mérito Agrícola da República Francesa 
 

 

 

O Diretor-Geral do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, Eng.º Eduardo Diniz, teve a 

honra de receber a 12 maio, as insígnias de Officier de l’Ordre du Mérite Agrícole da República Francesa, 

entregues pelo Embaixador de França em Portugal, Jean-François Blarel em reconhecimento pelo trabalho 

desenvolvido em particular no âmbito da negociação da política agrícola e pelo seu contributo no âmbito 

das relações franco-portuguesas. 

 

A sessão, que decorreu na Embaixada de França em Lisboa, contou com a presença do Ministro da 

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e diversos convidados, tendo o GPP manifestado o seu 

apreço pelo significado deste reconhecimento. 

 

Em nome da República Francesa, o senhor Embaixador Jean-François Blarel relevou o percurso profissional 

do agraciado com esta ordem honorífica e a colaboração com o Ministério da Agricultura, Alimentação e 

Florestas francês. Neste domínio, referiu a importância das iniciativas desenvolvidas no GPP, 

nomeadamente no contexto do desenvolvimento da reforma da PAC.  

 

http://www.gpp.pt/
http://agriculture.gouv.fr/lordre-du-merite-agricole
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O Diretor-Geral do GPP expressou a sua visão sobre a agricultura e respetivas políticas públicas, centrando 

a abordagem a três níveis: 

 

- A memória e importância dos valores fundamentais, destacando a multifuncionalidade como cerne 

do modelo agrícola europeu; 

 

- Os desafios atuais para a agricultura e as iniciativas e prioridades que se desenham a nível 

internacional; 

 

- O futuro posicionamento estratégico, centrado na abertura das políticas públicas agrícolas em 

resposta aos principais desafios societais, as responsabilidades das restantes políticas perante a 

agricultura e a responsabilidade dos agricultores perante consumidores, contribuintes e sociedade em 

geral. 

http://www.gpp.pt/

