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MINISTRA DA AGRICULTURA APRESENTA AGENDA DE INOVAÇÃO 

PARA A AGRICULTURA | 20 | 30  

 

 
A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, apresentou, hoje, na AgroGlobal, a 

Agenda da Inovação para a Agricultura | 20 | 30. Este plano estratégico para a 

Agricultura, a 10 anos, foi apresentado numa sessão que contou com as presenças do 

Primeiro-Ministro, António Costa, e do Ministro da Agricultura, Pescas e Alimentação 

de Espanha, Luis Planas, tendo ainda integrado a intervenção do Comissário Europeu 

de Agricultura, Janusz Wojciechowski. 

 

Segundo Maria do Céu Antunes, a Agenda de Inovação para a Agricultura | 20 | 30 tem 

como propósito “fazer crescer o setor, inovando-o e entregando-o à próxima geração, 

sem deixar ninguém para trás. Esta agenda procura tornar o cidadão mais consciente 

do impacto da sua alimentação, da urgência da proteção do planeta e da conservação 

dos recursos naturais. Pretende ainda reforçar uma cadeia de valor inovadora e 

competitiva e um Estado focado em apoiar os agricultores e em simplificar a relação 

com a Administração Pública”. 

 

Ao apresentar publicamente estas linhas de ação para o futuro, a titular da pasta da 

agricultura sublinhou tratar-se de “uma agenda ambiciosa, que visa proporcionar mais 

rendimento, mais futuro, mais saúde, mais inclusão e, para tudo isto, mais inovação.  

Esta ambição é evidente nas metas traçadas para estes objetivos estratégicos: Mais 

Saúde (aumentar em 20% o nível de adesão à Dieta Mediterrânica), Mais Inclusão 

(instalar 80% dos novos jovens agricultores em territórios de baixa densidade), Mais 

Rendimentos (aumentar o valor da produção agroalimentar em 15%), Mais Futuro (mais 

de metade da área agrícola em regimes de produção sustentável reconhecidos), Mais 

Inovação (aumentar em 60% o investimento em investigação e desenvolvimento).  



Esta Agenda de Inovação para a Agricultura | 20 | 30 surge assente em quatro pilares 

- Sociedade, Território, Cadeia de Valor e Estado - e integra 15 iniciativas 

emblemáticas: Alimentação saudável, Uma só saúde, Mitigação das alterações 

climáticas, Adaptação às alterações climáticas, Agricultura circular, Territórios 

sustentáveis, Revitalização das zonas rurais, Agricultura 4.0, Programa dos produtos 

agroalimentares, Excelência da organização da produção, Transição agro energética, 

Promoção da investigação, Inovação e capacitação, Rede de Inovação, Portal Único da 

Agricultura  e Reorganiza.  

 

Esta agenda foi construída tendo por base o programa de Governo e após a auscultação 

de vários agentes ligados à gestão do território, à investigação e com intervenção nos 

setores agrícola e agroalimentar, designadamente produtores, empresários, autarcas, 

investigadores, parceiros e organismos.  

 

Maria do Céu Antunes, que destacou ainda a aposta na inovação e conhecimento e o 

incentivo às novas gerações de agricultores e produtores, referiu ainda que está a ser 

desenvolvida uma plataforma que permitirá monitorizar a aplicação destas medidas e 

assim avaliar a sua execução.  

 

A construção da Agenda da Inovação para a Agricultura | 20 | 30 foi construída de uma 

forma participativa e será implantada com a participação de todos, sem deixar 

ninguém para trás, sobretudo com os homens e as mulheres que sempre trabalharam 

a terra e com os jovens que acabam de chegar.  
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