
 

 

 

 

 

 

 

Presente no evento o Ministério da Agricultura e do Mar 
disponibilizou informação nas diversas áreas de atuação 
 

 
Decorreu de 6 a 14 de junho, nas instalações do CNEMA, em Santarém, a 52.ª Feira Nacional da 
Agricultura / 62.ª Feira do Ribatejo, que teve nesta edição, como tema central, a “floresta portuguesa”. 
 
O Ministério da Agricultura e do Mar esteve presente no evento com espaços de informação ao público 
e participação em diversos seminários e atividades a decorrerem durante o certame. 
 
Na nave A – “Prazer de provar”, no espaço de exposição do MAM, o GPP promoveu em articulação com 
as DRAP, o ICNF, a DGADR, o IVV, a DGAV e o INIAV, divulgação de informação institucional 
nomeadamente no  âmbito da PAC, mercados e apoio ao operador, bolsa de terras, desenvolvimento 
rural, floresta e outras áreas setoriais. Foram realizadas sessões específicas de sensibilização no âmbito 
da temática florestal, novo regime de autorização da vinha e segurança alimentar.  
 
Foi disponibilizado ainda um espaço de informação no âmbito da Rede Rural Nacional e, na nave central 
da Feira, esteve disponível um balcão do IFAP de atendimento ao beneficiário e um espaço de 
informação para divulgação do PDR2020. 

 

  Programa de sessões de divulgação / apoio técnico no espaço MAM 
 

Dias Sessões /Esclarecimentos técnicos* Organismo Responsável   Horário 

6 Portugal pela Floresta MAM 
15h-
18h30 

7 PDR2020* DRAP LVT 15h-19h 

8 

Produtos de qualidade e certificação DGADR 15h 

Estabelecimentos alimentares e a sua 
interação com a DGAV 

DGAV 16h30 

Parcelário* DRAP LVT 15h-19h 

9 

Novo regime de autorizações para 
plantações de vinhas 

IVV 15h 

Floresta Portuguesa ICNF 16h30 

Produtos Fitofarmacêuticos* DRAP LVT 17h30 

10 Bolsa de Terras DGADR 15h 

11 Vinha / OPs* DRAP LVT 15h-19h 

12 
Licenciamento / Segurança alimentar / 

Zona vulnerável a Nitratos do Tejo* 
DRAP LVT 15h-19h 



 

 

 

 

13 
Fitossanidade / Zona vulnerável a 

Nitratos do Tejo* 
DRAP LVT 15h-19h 

* Plano de sessões provisório sujeito a alterações 

Dias 8, 9, 11 e 12 - Informação GPP no âmbito PAC / Mercados / Apoio à internacionalização 

Dias 6 a 13 - Informação DGADR no âmbito Bolsa de Terras  

 
 
 

 


