
 

                                             

                                                                                                  

 
 

Sessão de Divulgação PDR2020 

A Autoridade de Gestão PDR2020 e 

a  Direção Regional de Agricultura e 

Pescas do Alentejo, organizam, no dia 22 de abril, das 09:30H às 13:00H, no 

Auditório da CCDR Alentejo, uma Sessão de Divulgação sobre as medidas 

PDR2020 já disponíveis: Jovens Agricultores, Investimento Agrícola e 

Agroindustrial e Agroambientais. A AG PDR2020, em colaboração com as 

Direções Regionais de Agricultura e Pescas agendou, durante o mês de abril, 

cinco Sessões de Divulgação  . 

 

 

Campanha de divulgação do novo seguro de colheitas 2015 

 
O Ministério da Agricultura 

e do Mar em articulação 

com a AG PDR2020, o IFAP 

e as Direções Regionais de 

Agricultura e Pescas, tem 

em curso uma campanha 

de divulgação do novo 

seguro de colheitas 2015. 

A campanha prevê a 

realização, durante os 

meses de março e abril, com data a agendar, de sessões de esclarecimento 

em várias regiões do país. 

 
 

 

 

Mercados Locais de Produtores 

O conselho de ministros aprovou, no dia 19 de março de 2015, o regime 

jurídico aplicável aos mercados locais de produtores. O regime prevê a criação 

de mercados de proximidade que visam promover o desenvolvimento dos 

produtos locais e do consumo local. 

 

 
 

Centro de Reprodução Animal da Herdade da Abóbada (CRHA) 

 Newsletter 01/2015 

 
 
 

 
 

Regime de Pagamentos Base 

Comunicação Provisória de Direitos 

Período de Candidaturas às Ajudas 
Diretas da PAC 

 

 

 

 

Apresentação de candidaturas: 

Ação 3.1 Jovens Agricultores 

Ação 3.2 Investimentos na 
Exploração Agrícola 

Ação 3.3 Investimento, 
transformação e Comercialização de 
Produtos Agrícolas 

 

 
 
Estratégia do Ministério da 
Agricultura e do Mar para a 
Investigação e Inovação 
Agroalimentar e Florestal, no 
período 2014-2020 
 
 

 
 
Feira do Queijo do Alentejo 

Realizou-se em Serpa, entre 27 de 
fevereiro e 1 de março a Feira do 
Queijo do Alentejo. A DRAP Alentejo 
esteve representada através do Centro 
de Experimentação do Baixo Alentejo 
(CEBA) que deu a conhecer os queijos 
produzidos na queijaria experimental. 
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O Centro de Experimentação do Baixo 

Alentejo (CEBA) tem ao longo do seu 

historial desenvolvido ações na 

caracterização, conservação e utilização 

sustentável de recursos genéticos 

autóctones. O Centro estabelece 

relações de colaboração com várias 

associações e instituições que 

desenvolvem ações de IED na área da produção agropecuária. 

 

 
 

Salão Internacional do Setor Agroalimentar e Bebidas 

 
  

Decorreu de 2 a 4 de março, no Pavilhão MEO 

Arena, em Lisboa, a 20ª edição do SISAB 

Portugal – Salão Internacional do Setor 

Agroalimentar e Bebidas, exclusivamente 

dedicado a profissionais do setor. O Ministério da Agricultura e do Mar (MAM) 

marcou presença no evento, centrando a temática da sua participação na 

divulgação dos instrumentos de apoio à internacionalização das empresas 

portuguesas e à promoção da exportação dos produtos nacionais. 

 

 
 

Inquérito de satisfação aos clientes da DRAP Alentejo 

A DRAP Alentejo lançou em dezembro de 2014 um inquérito de satisfação aos clientes 

com o objetivo de aferir o nível de satisfação e recolher sugestões de 

melhoria. O questionário aborda a satisfação através de 4 perspetivas: Imagem 

global; Área de atividade; Atendimento/Informações e Serviços prestados. O 

índice médio de satisfação global apurado foi de 4.4, numa escala de 1 a 5.  

 

 
 

 
 

X Congresso Nacional do Milho 2015 

Decorreu nos passados dias 11 e 12 de 
Fevereiro, em Lisboa, o 
X Congresso Nacional do Milho 2015. 

 
 

 
 

Concurso Internacional de Azeite 
Virgem Extra 

A organização da Ovibeja irá realizar 
mais uma vez o Concurso 
Internacional de Azeite Virgem 
Extra, o  prémio  Ovibeja é 
distinguido como o 2º melhor do 
mundo. 
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