
 

 

 

 

 
Esta informação é disponibilizada pela Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) a um conjunto restrito de órgãos de 
comunicação social regional, de forma periódica e abrangendo temas relativos à atividade da Confederação e ao setor agrícola de uma 
forma geral, no sentido de obter uma atenção regular para as temáticas relativas à agricultura e à atividade rural nas várias regiões. 
 
Integram a lista de distribuição desta nota informativa periódica, os seguintes órgãos de comunicação social: Rádio Ondas do Lima, 
Jornal Mais Semanário, Rádio Brigantia, Jornal Nordeste, Mensageiro de Bragança, Notícias de Vila Real, Rádio Emissora das Beiras, 
Jornal do Centro, Rádio Altitude, Jornal A Guarda, Rádio Cova da Beira, Jornal do Fundão, Jornal Reconquista, Rádio Cister, Jornal 
Região de Cister, Jornal Badaladas, Jornal O Carrilhão, Rádio RCA Ribatejo, Jornal O Ribatejo, Rádio Diana FM, Jornal A Palavra, Rádio 
Planície, Jornal A Planície. 
 
A propósito das questões constantes nesta publicação ou de outras relacionadas com o setor agrícola e a atividade rural, poderão 
estes órgãos de comunicação social contactar os serviços centrais de assessoria de imprensa da CAP, em Lisboa, para questões 
nacionais ou os Centros de Informação Regional (CIR’s) da CAP, para questões de natureza regional. 
 

REGIÃO CONTACTO REGIONAL E-MAIL TELEFONE 

Minho Osvaldo Barros obarros@capmail.com.pt 919987807 

Trás-os-Montes – Bragança Olinda Vieira olindavieira@capmail.com.pt 918109588 

Trás-os-Montes – Vila Real Luis Caeiro luiscaeiro@capmail.com.pt 919280017 

Centro – Viseu Mariana Ramos mramos@capmail.com.pt 232437370 

Centro – Guarda Rui Matos ruimatos@capmail.com.pt 919280022 

Centro – Castelo Branco Maria João Marcelino maria.marcelino@capmail.com.pt 919280120 

Oeste Miguel Guisado mguisado@cap.pt 917260833 

Ribatejo Ana Barroso anabarroso@capmail.com.pt 919280019 

Alto Alentejo Sílvia Brandão silviabrandao@capmail.com.pt 919987722 

Baixo Alentejo Luis Banha luisbanha@capmail.com.pt 919999314 

 

COMUNICAÇÃO CONTACTO CENTRAL E-MAIL TELEFONE 

Geral António Alpalhão aalpalhao@cap.pt 962192061 

 

 
 
“Cereais” é o Tema da 54ª Feira da Agricultura 
 
Os “Cereais de Portugal” são o tema central da 54ª edição da Feira Nacional 
de Agricultura (FNA) /64ª Feira do Ribatejo, que decorre entre os dias 10 e 18 
de junho, no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), 
em Santarém. 
 
A escolha do tema para a edição de 2017 prende-se com a necessidade de 
alertar a opinião pública para um setor que é essencial à alimentação humana. 
Os cereais, nas suas várias formas (pão, farinhas, massas, arroz e milho), 
estão intrinsecamente ligados à dieta alimentar dos portugueses há muitos 
séculos. A sua versatilidade associada às qualidades dietéticas e nutritivas, 
justificam um maior esforço e empenhamento do setor agrícola nacional no 
sentido de divulgar os cereais de Portugal. 
 
Para esta edição, a FNA preparou um programa para captar o público mais 
jovem e, também por isso, o tema dos cereais assume particular relevo. A 
saúde, a forma física e os cuidados com a alimentação estão no topo da lista 
das preocupações dos jovens e os cereais são uma das matérias-primas que 
melhor contribui para alcançar esses objetivos 
 
No dia 14 de junho as organizações de produtores de cereais prepararam um 
programa especial dedicado a este tema, que pretende discutir “A importância 
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da produção nacional de cereais”, num seminário que conta com a presença de 
Luís Capoulas Santos, Ministro da Agricultura, Eduardo Oliveira Santos, 
Presidente da CAP. 
 
Programa e outras informações disponíveis em: 
www.feiranacionalagricultura.pt 
 
 
 
Seminários CAP na Feira da Agricultura 
 
A 54ª Feira Nacional de Agricultura / 64ª Feira do Ribatejo decorre em 
Santarém, entre os dias 10 e 18 de junho de 2017, e tem como tema “Cereais 
de Portugal”. A CAP promove ao longo do certame um conjunto de seminário 
dedicados a uma série de temáticas relativas à agricultura nacional e 
internacional. 
 
Programas e outras informações disponíveis em: 
http://www.cap.pt/noticias/associativismo/2210-seminarios-cap-na-feira-da-
agricultura.html 
 
 
 
Direção da CAP Reúne Com Ministro da Agricultura 
 
A Direção da CAP reuniu no dia 5 de junho com o Ministro da Agricultura, 
Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, na sequência da 
recente tomada de posse de Eduardo Oliveira e Sousa como presidente da 
Confederação dos Agricultores de Portugal e da eleição dos titulares dos 
órgãos sociais para o triénio de 2017 a 2020. 
 
Tratando-se de uma reunião formal de apresentação da nova direção da CAP, 
o encontro permitiu ainda a abordagem de dois pontos de grande atualidade 
para o setor agrícola, nomeadamente a execução do Programa de 
Desenvolvimento Rural 2014-2020 e o agravamento da situação de seca, cada 
vez mais preocupante para os agricultores portugueses. 
 
De acordo com o presidente da CAP, “a reunião decorreu de forma bastante 
positiva, tendo o senhor Ministro manifestado grande abertura para colaborar 
com a Confederação e com os agricultores no sentido de minimizar as 
dificuldades que se colocam no horizonte dos produtores”. 
 
A CAP agradece assim o acolhimento recebido neste encontro e espera que o 
Ministro da Agricultura tenha em breve a oportunidade de se dirigir aos 
agricultores sobre esta matéria, eventualmente na Feira Nacional de 
Agricultura, que se realiza em Santarém, entre 10 e 18 de junho. 
 
 
 
 

http://www.feiranacionalagricultura.pt/
http://www.cap.pt/noticias/associativismo/2210-seminarios-cap-na-feira-da-agricultura.html
http://www.cap.pt/noticias/associativismo/2210-seminarios-cap-na-feira-da-agricultura.html


CAP Promove Dia Nacional da Agricultura na Escola 
 
Decorreu no dia 19 de maio, em cerca de duas centenas de escolas do ensino 
básico e secundário, a primeira edição do Dia Nacional da Agricultura na 
Escola, dedicado à temática da dieta mediterrânica e correspondendo ao tipo 
de produção que carateriza a agricultura portuguesa. Trata-se de uma iniciativa 
da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e do Fórum Estudante, 
desenvolvida com a colaboração da Direção-Geral de Educação e do Instituto 
Politécnico de Bragança. 
 
O Secretário de Estado da Educação, João Costa, o Secretário de Estado da 
Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira, o Presidente da CAP, Eduardo 
Oliveira e Sousa, e Rui Marques, Administrador do Fórum Estudante, 
marcaram presença na Escola Básica e Secundária Passos Manuel, em 
Lisboa, cerca das 11:00 horas, como forma de participar na iniciativa e 
contribuir para os objetivos deste dia. 
  
Esta ação visou sensibilizar os jovens portugueses para a importância 
estratégica da agricultura, do mundo rural e do desenvolvimento sustentável no 
nosso país, procurando aproximar do setor agrícola os jovens portugueses dos 
1.º, 2.º e 3.º ciclos de escolaridade e do ensino secundário. Neste dia, por todo 
o país, as escolas participantes desenvolveram um conjunto de atividades de 
divulgação e promoção da agricultura junto dos seus alunos. 
  
O Dia Nacional Agricultura na Escola insere-se no Redescobrir a Terra, um 
programa conjunto da CAP e do Fórum Estudante que tem como objetivo levar 
os portugueses, nomeadamente através das suas camadas mais jovens, a 
revalorizar a terra, a agricultura, o mundo rural, o ambiente e o 
desenvolvimento sustentável. Pretende-se com este programa que os jovens 
desenvolvam uma consciência cívica relativamente à relevância deste setor e 
venham a valorizá-lo e a apoiá-lo ao longo da sua vida. 
  
Desta forma, disponibilizou-se aos jovens informação adequada sobre a 
modernidade e as potencialidades do setor, bem como acerca do atual estado 
de desenvolvimento da agricultura portuguesa, promovendo o espírito 
empreendedor dos estudantes relativamente a esta área de atividade. No 
âmbito desta iniciativa, a CAP mobilizou as suas estruturas nacional e regional, 
nomeadamente através dos seus técnicos e representantes associativos, para 
marcar presença nas escolas participantes e transmitir aos jovens estudantes 
uma visão atual sobre o setor agrícola português. 
  
Trata-se de uma realidade que para a CAP é substancialmente diferente do 
que era há poucas décadas atrás – constituindo-se como um setor que 
atualmente exige capacidade técnica e inovação, bem como uma relação 
próxima com a tecnologia o que, não estando ainda presente na consciência de 
todos os portugueses, pretende-se que seja desde já conhecido por parte dos 
mais jovens. 
 
 
 



 
Programa de Estágios do IEFP: Prazo Alargado 
 
Foi alargado o prazo para a realização de candidaturas ao novo Programa de 
Estágios do IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional. Em 2017, 
este programa terá três períodos de candidatura. O primeiro está a decorrer 
desde o dia 16 de maio, encerrando às 18:00 horas do dia 31 de julho, estando 
as próximas aberturas previstas para agosto e dezembro. Aconselha-se que as 
entidades interessadas apresentem as suas candidaturas com brevidade. 
Outras informações encontram-se disponíveis no website do IEFP 
(https://www.iefp.pt/), e através do telefone 300 010 001 (das 08:00 às 20:00 
horas). 
 
 
Workshop “Fatores Críticos na Rentabilidade do Pinheiro Bravo” 
 
A UNAC, União da Floresta Mediterrânica, realiza no próximo dia 19 de junho, 
em Castelo Branco, no CEI, Centro de Empresas Inovadoras, o workshop 
"fatores críticos na rentabilidade do pinheiro bravo". Enquadrado num ciclo de 
transferência de conhecimento "+ Conhecimento/ha", que visa a partilha de 
inovação e a incorporação de práticas de gestão mais adequadas, este evento 
aborda a silvicultura do pinheiro bravo, sensibilizando os produtores florestais 
para alguns fatores críticos essenciais à sua rentabilidade, promovendo esta 
importante espécie florestal no âmbito do desenvolvimento territorial das 
regiões rurais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


