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MAFDR presente na Feira Nacional de Agricultura 2016 
 
 

 

 

A 53.ª Feira Nacional de Agricultura / 63.ª Feira do Ribatejo vai ter lugar de 4 a 12 de junho, 

no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém.  

Atraindo um elevado número de visitantes durante os nove dias da FNA16, este evento 

envolve uma vasta participação de expositores associados aos setores de produção 

agropecuária, da transformação, comercialização e serviços.  

 

A edição deste ano da feira tem como tema central a “Fruta Portuguesa”, 

promovendo um dos setores de produção e transformação com maior 

potencial no nosso país.   

 

O Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural (MAFDR) vai estar presente 

na FNA 2016 com um espaço informativo coordenado pelo Gabinete de Planeamento, 

Políticas e Administração Geral (GPP) com a participação de diversos organismos do 

Ministério: DRAP LVT, DGADR, DGAV, ICNF, INIAV, IVV e AG PDR2020.  

No espaço MAFDR será disponibilizada informação relativa a temas como os apoios ao setor, 

produtos e mercados agrícolas, apoio aos operadores para a internacionalização, certificação 

de produtos, normas de segurança alimentar, entre outros. Será exposta também informação 

relativa ao tema da FNA 2016, a “Fruta Portuguesa”.   

http://www.gpp.pt/
https://issuu.com/kriamos/docs/destaquesfna2016?e=10534059/35255138
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Visite o espaço do MAFDR na Nave A - 

“Prazer de Provar” no stand 72. 

 

 

 

 

 

O Salão Prazer de Provar integra ações dirigidas aos produtores, consumidores e profissionais, 

apresentando um conjunto selecionado dos melhores produtos agroalimentares nacionais. 

 

Durante a FNA 2016 decorrerá um extenso programa de atividades e seminários técnicos, 

como as “Conversas de Agricultura”, em que serão debatidos temas como a importância das 

leguminosas e a dieta mediterrânica; a agricultura sustentável; os grandes desafios para a 

inovação na agricultura; o uso eficiente da água; a agricultura biológica e a PAC 2014-2020. 

 

No dia 8 de junho, ocorre o Seminário subordinado ao tema “Azeite Virgem: Retrato do 

Setor”, que contará com a participação do GPP, com uma intervenção sobre “Organização da 

Produção e Competitividade”, no âmbito do painel “Organizar o Setor para o seu 

Desenvolvimento”. 

 

Neste Seminário serão ainda divulgados os Premiados do Concurso Nacional de Azeites de 

Portugal 2016 que se realizou a 19 maio. 

 

 

 

 

 

http://www.gpp.pt/
http://feiranacionalagricultura.pt/prazer-de-provar/
http://feiranacionalagricultura.pt/programa/conversas-de-agricultura/
http://www.gpp.pt/eventos/SeminárioAzeite8junFNA.pdf
http://www.gpp.pt/eventos/SeminárioAzeite8junFNA.pdf
http://www.concursonacionaldeazeite.pt/cnap-2016.html
http://www.concursonacionaldeazeite.pt/concurso-nacional-de-azeites-de-portugal.html
http://www.concursonacionaldeazeite.pt/concurso-nacional-de-azeites-de-portugal.html
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Paralelamente, decorre a Fersant – Feira Empresarial da 

Região de Santarém, dinamizada pela Associação 

Empresarial da Região de Santarém (Nersant), com o 

objetivo de promover o tecido empresarial e potenciar as 

oportunidades da economia do Ribatejo e a 4.ª edição da 

Lusoflora de Verão – Exposição e Venda de Plantas, Flores, 

Equipamentos, Acessórios para Jardinagem e Piscinas, 

organizada pela Associação Portuguesa de Produtores de 

Plantas e Flores Naturais (APPPFN). 

 

Mais informações disponíveis no Site da Feira Nacional de Agricultura 

http://www.gpp.pt/
http://feiranacionalagricultura.pt/fersant/
http://feiranacionalagricultura.pt/fersant/
http://feiranacionalagricultura.pt/lusoflora/
http://feiranacionalagricultura.pt/lusoflora/
http://feiranacionalagricultura.pt/

