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Seminário EUROACE “Cooperação e desenvolvimento rural.
Experiências e perspetivas para 2014-2020”
A Comissão Setorial de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Eurorregião EUROACE – Alentejo, Centro
e Extremadura (Espanha), que integra a DRAP Alentejo, realizou no dia 29 de abril de 2014 no Centro
Cultural Raiano em Idanha-a-Nova um Seminário sobre cooperação e desenvolvimento rural.
A mesa de abertura do Seminário foi constituída pelo Presidente da Câmara Municipal de Idanha-aNova, o Vice-Presidente da CCDR Centro, o Diretor Geral de Desarrollo Rural da Extremadura e representantes dos Diretores Regionais de Agricultura e Pescas do Centro e do Alentejo.
O programa desenvolveu-se em quatro temas, um tema inicial de caráter geral sobre as associações de
desenvolvimento rural na EUROACE, com apresentações da Federação Minha Terra e da Red Extremeña
de Desarrollo Rural (REDEX), e três temas específicos, cooperar em desenvolvimento rural na fronteira,
internacionalizar o mundo rural pela cooperação e empreendedorismo no mundo rural: estratégias e
práticas, com apresentações de resultados de projetos executados por Grupos de Ação Local de cada
uma das três regiões e em cada tema. No final foi realizada uma visita à Incubadora de Base Rural de
Idanha-a-Nova.

Congresso Nacional do Azeite - Azeite do Alentejo
Realizou-se no dia 9 de maio em Moura a 1.ª edição do Congresso Nacional do Azeite- Azeite do Alentejo organizado pelo CEPAAL – Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo em parceria com a
Câmara Municipal de Moura e com o apoio da Confederação dos Agricultores de Portugal.
O objetivo do Congresso foi o de promover o debate em torno do setor oleícola reunindo para o efeito
os respetivos profissionais e decisores políticos (MAM/GPP; DRAP Alentejo) em torno de três temas/
painéis temáticos: políticas de qualidade; políticas económicas e políticas comerciais.
O Congresso contou com a presença de mais de uma centena de participantes.
A abertura foi realizada pelo Presidente da Câmara Municipal de Moura e pelo Secretário de Estado da
Alimentação e Investigação Agroalimentar.
Para saber mais consultar www.azeitedoalentejo.pt
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II Encontro Ibérico de Plantas Aromáticas e Medicinais
Realizou-se no dia 28 de maio no auditório do NERBE em Beja o II Encontro
Ibérico de Plantas Aromáticas e Medicinais promovido pela ADPM – Associação de Defesa do Património de Mértola e organizado pelo CEBAL – Centro
de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Baixo Alentejo e Litoral, no
âmbito do projeto Valorização dos Recursos Silvestres do Mediterrâneo.
O Encontro desenvolveu-se em três painéis: perspetivas atuais; analisar
estratégias para garantir o futuro e reflexões futuras para a competitividade
da fileira das PAM, nos quais participaram produtores e especialistas portugueses e espanhóis.
A sessão de encerramento contou com a presença do Diretor Regional de
Agricultura e Pescas do Alentejo.

Workshop ‘Campos de Alimentação para Aves Necrófagas’
Realizou-se no dia 29 de maio na Herdade
dos Lameirões da DRAP Alentejo, em
Safara, o Workshop sobre ‘Campos de Ali‐
mentação para Aves Necrófagas’.
A iniciativa, promovida pela Liga para a
Proteção da Natureza no âmbito do projeto
LIFE Habitat Lince Abutre, que conta com
o apoio da DRAP Alentejo, enquadra-se no
âmbito da realização de um ciclo de
Workshops sobre ‘Campos de Alimentação para Aves Necrófagas’, e pretende
explicar os objetivos, funcionamento e
vantagens da rede de campos de alimentação para aves necrófagas, criada pelo projeto LIFE Habitat Lince Abutre tendo em
vista a conservação do abutre-preto ao
nível regional.
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A DRAP Alentejo esteve presente na OVIBEJA 2014
A DRAP Alentejo esteve presente na 31ª Edição da OVIBEJA 2014 que decorreu de
30 de abril a 4 de maio integrada no stand do Ministério da Agricultura e do Mar,
em conjunto com as Direções Gerais de Alimentação e Veterinária e Agricultura
e Desenvolvimento Rural.
Os temas centrais da OVIBEJA 2014 foram a inovação agrícola e o agrobusiness,
transversais a toda a feira, mas com expressão máxima na iniciativa “Terra Fértil – Mostra de Inovação Agrícola e Agrobusiness”.
A abertura da Feira contou com a presença do Primeiro-ministro e da Ministra da
Agricultura e do Mar.
Vários organismos do Ministério da Agricultura e do Mar participam nos colóquios realizados: GPP;
DGADR; INIAV, DGAV, ICNF, DRAP Alentejo, EDIA. No 10º Encontro Nacional de Proteção Integrada, que
se realizou no dia 2 de maio, o Eng.º Miguel Cardoso do Serviço Regional do Baixo Alentejo da DRAP
Alentejo abordou o tema “O futuro da proteção integrada em Portugal”.

A DRAP Alentejo esteve presente na 28ª FIAPE 2014
A DRAP Alentejo esteve presente na 28ª Edição da FIAPE – Feira
Internacional de Agropecuária e Artesanato que decorreu de 30 de
abril a 4 de maio com stand próprio, em colaboração com a Direção Geral de Alimentação e Veterinária.
A FIAPE decorreu no parque de feiras e exposições da cidade de
Estremoz e contou com expositores das atividades agropecuárias do
concelho e da região, artesanato (Feira de Artesanato de Estremoz), produtos regionais, indústria, comércio e serviços.
A cerimónia de abertura da feira foi presidida pelo Secretário de
Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimentar.
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A DRAP Alentejo esteve presente na XII Olivomoura 2014
e na Homenagem ao Engº Isaías Piçarra
A DRAP Alentejo esteve presente na XII Olivomoura que decorreu de 10
a 13 de maio no stand do Ministério da Agricultura e do Mar, em conjunto com a Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural.
A Olivomoura decorreu no parque municipal de feiras e exposições em
associação com o I Salão de Caça e Pesca, integradas na tradicional
feira de maio.
A cerimónia de abertura da feira foi presidida pela Ministra da Agricultura e do Mar.
No dia 11 de maio a Câmara Municipal de Moura promoveu uma cerimónia de homenagem ao Eng.º Isaías Piçarra, técnico superior da DRAP
Alentejo recentemente falecido. A cerimónia de homenagem realizouse no Auditório do Azeite. A DRAP Alentejo esteve representada na
homenagem pelo Diretor de Serviços de Desenvolvimento Agroalimentar e Rural, Eng.º Camarate Campos, que sublinhou o profundo conhecimento e os contributos relevantes que o Eng.º Isaías Piçarra deu para
o desenvolvimento da olivicultura na região Alentejo.

A DRAP Alentejo esteve presente na 51ª Feira Nacional de Agricultura / 61ª Feira
do Ribatejo
A DRAP Alentejo esteve presente na 51ª Feira Nacional de Agricultura / 61ª Feira do
Ribatejo que decorreu de 7 a 15 de junho no stand do Ministério da Agricultura e do
Mar, em conjunto com as DRAP Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve, as
Direções Gerais de Alimentação e Veterinária e de Agricultura e Desenvolvimento
Rural, o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas e o Instituto Nacional de
Investigação Agrária e Veterinária.
No dia 9 de junho o Gabinete de Planeamento e Políticas realizou uma Conferência
sobre a Política Agrícola Comum 2014-2020 – Decisões Nacionais que contou com cerca de 1.300 participantes. A abertura da Conferência foi efetuada pelo Sr. VicePrimeiro-Ministro e pela Sr.ª Ministra da Agricultura e do Mar e o Encerramento pelo
Primeiro-Ministro. O enquadramento geral das decisões nacionais no âmbito do 1.º e
do 2.º pilares da PAC foi feito pelo Secretário de Estado da Agricultura e o detalhe do conjunto das
decisões pelo Diretor do GPP.
Para aceder à intervenção do GPP “Política Agrícola Comum em Portugal” consultar www.gpp.pt
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