
1

Voto de Pesar n.º 461/XIII

Pelo Falecimento de Maria Antónia Figueiredo 

Maria Antónia da Silva Figueiredo nasceu a 12 de Julho de 1957, em Alvaiázere,

tendo falecido a 29 de Dezembro de 2017, aos 60 anos de idade. 

Licenciou-se em Engenharia Agronómica no Instituto Superior de Agronomia da

Universidade Técnica de Lisboa. Em 1988 ingressou na CONFAGRI – Confederação 

Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, CCRL, como

técnica e atualmente ocupava o cargo de Secretária-geral Ajunta.  

Especialista em economia agrária foi coordenadora do Departamento de Políticas de 

Mercado e Preços da CONFAGRI. A sua capacidade de comunicação e os seus 

conhecimentos técnicos no âmbito da Politica Agrícola Comum levou-a a percorrer 

todo o país em seminários, colóquios e outras sessões de esclarecimento com 

agricultores e suas associações e cooperativas.

Em 1997 assume a presidência do Observatório dos Mercados Agrícolas e 

Importações Agro-alimentares desde a sua criação onde foi sendo sucessivamente 

reeleita.

Foi a grande dinamizadora do protocolo de parceria que a CONFAGRI estabeleceu 

em 2004, com a RTP, para a produção e disponibilização de conteúdos de carácter 

documental e formativo no espaço de programação do canal televisivo sobre as 

atividades desenvolvidas no mundo rural e pelo sector agrícola. 

Desde 2012 que era vice-presidente da COGECA - Confederação Geral das 

Cooperativas Agrícolas das União Europeia, tendo sido a mulher portuguesa que, 

desde a adesão de Portugal à então CEE, desempenhou o cargo de mais elevada 

representatividade associativa no âmbito da agricultura em Bruxelas. 
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A sua vida profissional da Engenheira Maria Antónia Figueiredo foi dedicada, com 

empenho, a servir os agricultores portugueses, as suas cooperativas e associações.

O seu trabalho e as suas qualidades pessoais contribuíram para o sucesso no 

processo de adaptação de muitas explorações agrícolas, em especial das pequenas, 

à política agrícola comum, periodicamente reformada. Deixa um legado à agricultura 

nacional, às cooperativas e associações agrícolas. 

Os deputados da Assembleia da República prestam à família enlutada o seu pesar, e 

homenagem à Engª. Maria Antónia Figueiredo pelo seu trabalho em prol do 

desenvolvimento da agricultura nacional.

Palácio de S. Bento, 3 janeiro de 2018

Os deputados,


