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Após a aprovação formal do Programa de Desenvolvimento Rural para
2014-2020 (PDR 2020) em 12 de dezembro de 2014, já se encontra
disponível a versão aprovada do Programa de Desenvolvimento Rural
para o Continente - PDR 2020.
No passado mês de novembro de 2014, entre os dias 20 e 23, a FIL/
Parque das Nações acolheu a 1ª Edição da Portugal Agro – Feira
Internacional das Regiões, da Agricultura e do Agroalimentar. O
certame, organizado através da AIP – Feiras Congressos e Eventos,
com o alto patrocínio do Ministério da Agricultura e do Mar, levou à
FIL a maior representação de sempre da produção nacional do sector Agrícola e Agroalimentar e deu a conhecer a profissionais e
público em geral, o que de melhor se produz em Portugal.

XV Feira
do Montado

Portugal Agro

O Ministério da Agricultura e do Mar, através da participação do
Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, do Instituto da
conservação da Natureza e das Florestas e da Direção Geral de Alimentação e Veterinária, esteve presente na XV Feira do Montado,
em Portel, de 27 a 30 de novembro. A participação foi desenvolvida
num stand de noventa metros quadrados onde foi disponibilizada
informação diversa através de folhetos, painéis e filmes alusivos ao
setor. De salientar a realização de diversas sessões de informação e
esclarecimento efetuadas pelos Técnicos do GPP, ICNF e DGAV.

A Economia da Região Alentejo O Setor do Azeite
Realizou-se na Universidade de Évora, no dia 27 de novembro, enquadrada no
Ciclo de Conferências: A Economia da Região Alentejo, a conferência o Sector
do Azeite. O Sr. Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, Francisco
Murteira, esteve presente como convidado e salientou a importância da produção do azeite para a evolução da economia da Região Alentejo.
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O cultivo de variedades de milho geneticamente modificadas
“O cultivo de variedades de milho geneticamente modificadas tem vindo a ser realizado em Portugal desde 2005, em consequência da inscrição efetuada pela Comissão Europeia, das primeiras variedades de
milho geneticamente modificadas, no Catálogo Comum de Variedades
de Espécies Agrícolas”. Ver mais

Culturas Agro - Industriais
Potencialidades e perspetivas
Decorreu no dia 31 de Outubro, no Auditório da Universidade de Évora, o Simpósio Nacional de
Culturas Agro Industriais - Potencialidades e perspetivas. Este evento, de caráter nacional, organizado pela Sociedade Portuguesa de Ciências Agrárias e a Associação Portuguesa de Horticultura, em colaboração com a Universidade de Évora, teve como objetivo a constituição de um
amplo fórum de análise, debate e de troca de experiências entre todos os agentes da fileira
agroindustrial, investigadores, produtores, técnicos e industriais. Os grandes temas de debate
foram: Politicas Agrícolas na nova PAC, as Novas alternativas Agroindustriais, a Agricultura de
Precisão, as Novas tecnologias de transformação, os Mercados e Comercialização, as Estratégias
para o desenvolvimento das culturas Agroindustriais. O Sr. Diretor de Agricultura e Pescas do
Alentejo, Francisco Murteira, esteve presente no painel que encerrou a sessão. Programa

Zonas Vulneráveis da Região Alentejo
A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo,
organizou em 7 de outubro em Sousel, 16 de outubro em
Beja e 27 de novembro em Elvas, sessões de “Divulgação
da Diretiva Nitratos”. Estas sessões de esclarecimento tiveram como objetivo principal informar interessados abrangidos pelas Zonas Vulneráveis sobre o Programa de Ação
aprovado conforme Portaria n.º 259/2012, de 28 de agosto.
Ver mais
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