
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA É O TEMA DA FNA 22
QUE DECORRE DE 4 A 12 DE JUNHO NO CNEMA EM SANTARÉM

A Feira Nacional de Agricultura / Feira do Ribatejo (FNA 22) está de volta e vai realizar-se 
entre os dias 4 e 12 de junho, no Centro Nacional de Exposições, em Santarém.

O tema incidirá na “Inovação e Tecnologia”, revelando um setor dinâmico, 
moderno e em constante evolução. O objetivo é organizar uma edição de grande impacto 

e projeção que celebre o progresso e a modernidade da agricultura em Portugal.

Como habitualmente, a FNA 22 é o local indicado para o debate das principais questões 
agrícolas e para o desenvolvimento de contactos e negócios.

A aposta no modelo online é uma experiência a repetir com um formato mais
evoluído e elaborado, com novas soluções, grafismos mais atrativos e “user friendly 

de modo a possibilitar maior  interacção entre os visitantes e as empresas.

Luís Mira
Administrador do CNEMA

Qual vai ser o tema central da próxima Feira Nacional da Agricultura 
e qual a sua importância para o futuro do mundo rural?
A Feira Nacional de Agricultura / Feira do Ribatejo de 2022 tem como tema principal a “Inovação & 
Tecnologia”, pois esta são questões centrais para o desenvolvimento da agricultura em Portugal.
A aplicação da tecnologia 5G, a robótica ou a inteligência arti�cial serão palavras do dia a dia dos 
agricultores que irão utilizar todas estas tecnologias. Esta é uma grande mudança do setor agrícola. O 
visitante pode vir aqui a Santarém para constatar na prática quais as alterações que vão existir para 
quem faz agricultura em Portugal.

As empresas inovadoras e com tecnologia de ponta para 
o sector agrícola vão estar em destaque?
Nesta feira, vamos dedicar um espaço às empresas com inovação e com tecnologia. Vamos tentar
destacá-las de todo o resto do certame, de forma a que os visitantes, os agricultores e todos os que
nos visitam tenham a possibilidade de constatar esta nova realidade do setor.

Que outros atrativos terá também a próxima Feira Nacional da Agricultura, 
mais na vertente do visitante?
Vamos ter também espaços mais alargados de gastronomia, numa área maior de 
restauração, para que quem nos visita possa desfrutar aqui dos sabores de Portugal de uma 
forma mais tranquila. 
Vamos ter sempre animação, e vamos ter um pavilhão só com o “Prazer de Provar”, com 
todos os produtos de primeira qualidade que são produzidos no nosso país. Não deixe de 
vir, porque vai ser um grande evento, contamos consigo venha a Santarém. 

Depois de dois anos marcados pelo combate à pandemia e agora com a con�ito na Ucrânia, 
este será o regresso à normalidade da Feira Nacional de Agricultura?
Nós temos a expectativa de que em junho as circunstâncias que vivemos agora se alterem 
e não venham a interferir na participação de visitantes e expositores. Essa é a nossa 
expectativa, esperemos que ela se concretize de forma a podermos proporcionar a todas as 
pessoas do Ribatejo e a todos os agricultores do país uma grande feira.

ENTREVISTA 
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Vídeo

Ricardo Gonçalves
Presidente da Câmara Municipal de SantarémENTREVISTA 

Qual a importância que o município de Santarém atribui à Feira Nacional da Agricultura?
A Feira Nacional da Agricultura tem uma grande importância para o concelho de Santarém 
e para toda a região do Ribatejo. Como sabemos, passámos dois anos difíceis com a 
pandemia e, no ano passado, o primeiro grande evento realizado em Portugal foi 
precisamente a Feira Nacional de Agricultura. Não foi a Feira da Agricultura que todos nós 
desejávamos, mas este ano voltará a ser, com a pandemia a deixar-nos um pouco mais à 
vontade para podermos regressar àquilo que era a nossa vida.
Queremos ter uma Feira Nacional de Agricultura, uma Feira do Ribatejo, com a dimensão a 
que estão habituados todos aqueles que nos visitam, e que o sector da agricultura tanto 
espera, devido à importância que o sector tem para o nosso país, e que esta Feira 
Nacional da Agricultura e do Ribatejo tem para o sector.

A Câmara de Santarém está já a preparar a sua participação na Feira Nacional 
da Agricultura, no próximo mês de Junho?
O município de Santarém irá participar nesta Feira Nacional da Agricultura, à semelhança 
do que fez nos outros anos. Vamos ter um stand onde queremos apresentar e mostrar 
alguns dos nossos produtos mais tradicionais, dar a conhecer o nosso concelho, a nossa 
região, os nossos produtores e também alguns dos nossos agricultores, para que possam 
estar ainda mais envolvidos na Feira Nacional da Agricultura e do Ribatejo.
Esperamos, à semelhança de anos transatos, ter um dia do município. Queremos que seja 
um dia aberto para todos aqueles que são de Santarém, e que possamos juntar muitas 
centenas de milhares de pessoas do concelho na Feira Nacional da Agricultura, a viver as 
nossas tradições, a viver o mundo rural. 
Isso para nós é fundamental, porque sabemos da importância que esta feira tem para o 
sector, e que tem para o concelho. Antes da pandemia, eram mais de 200 mil as pessoas 
que estavam em Santarém durante estes nove dias. Este ano, queremos que sejam ainda 
muito mais aqueles que nos possam visitar, porque tenho a certeza absoluta que a Feira 
Nacional da Agricultura de 2022 será um verdadeiro sucesso.

O tema central da Feira Nacional de Agricultura – “Inovação & Tecnologia” – é uma escolha adequada?
Ao contrário do que muitos pensam, a agricultura tem muita tecnologia incorporada, e o tema 
deste ano está muito relacionado com tudo aquilo que é a modernidade e a nova agricultura.
Nós sabemos que, quando tivemos a crise há uns anos atrás, provavelmente o único 
sector que cresceu verdadeiramente em Portugal foi a agricultura, e cresceu, em grande 
parte, porque tinha muita tecnologia incorporada.
Quem visita a Feira Nacional da Agricultura consegue percecionar isso mesmo, consegue 
perceber o caminho que existe e que antecipa muito futuro, porque a tecnologia hoje 
existente está disponível para os agricultores.
Do ponto de vista ecológico, permite, também por isso mesmo, ter mais ganhos de e�ciência, 
como no caso da água, que é hoje um tema também tão signi�cativo, como ao nível daquilo 
que é a produção agrícola, tendo ela muito maior rentabilidade do que tinha no passado.
Temos a certeza absoluta que aqueles que visitarem a Feira Nacional de Agricultura em 2022 
vão �car surpreendidos com tudo aquilo que existe de novo, toda a tecnologia que está 
associada aos dias de hoje na agricultura, e que permite olhar para este sector cada vez com 
mais entusiasmo, e perceber que é e será uma das âncoras do nosso crescimento económico.

https://youtu.be/Xp3FvsAFyGg
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Vídeo

https://youtu.be/wF-7fHGu3pU


Os Melhores Produtos 
Nacionais na FNA 22

A organização da FNA 22 aposta na dinamização de concursos nacionais em diversas categorias de 
produtos que decorrem até maio de 2022. Estas iniciativas têm como objetivo premiar “Os Melhores 
dos Melhores”, desde enchidos, queijos, doces, condimentos, conservas, licores, pães, azeites, vinhos, 
entre outros. É uma lista de produtos que contam com a avaliação de júris especializados e cujos 
premiados têm várias vantagens como a redução do custo do stand ou ter o produto, nome e prémios 
expostos em lugar de destaque.

O intuito é claro:  incentivar o consumo de produtos nacionais e promover o encontro de produtores, 
empresas, técnicos e apreciadores. A Feira Nacional de Agricultura / Feira do Ribatejo a�rma-se como 
o grande fórum de divulgação e valorização dos produtos portugueses de qualidade e autenticidade.
O calendário está disponível em www.cnema.pt em www.concursosnacionais.pt

CONCURSOS

Gonçalo Morais Tristão
Presidente da Direcção do Centro de Estudos 
e Promoção do Azeite do Alentejo (CEPAAL)ENTREVISTA 

Que balanço faz à presença do CEPAAL na Feira Nacional de Agricultura? 
Esta associação do CEPAAL com o CNEMA já existe há 15 anos, ou seja nós vamos fazer em 
2022 a décima-sexta edição do Concurso Nacional de Azeites de Portugal. Portanto, esta 
parceria que temos com o CNEMA, quanto mais não seja pelo número de edições que 
temos, obviamente que é muito importante. E é muito importante porque a Feira Nacional 
da Agricultura é a feira mais importante para o setor agrícola em termos nacionais, um setor 
hoje tão representativo da produção agrícola, e é importante que o setor do azeite esteja 
visível e seja visto na Feira Nacional de Agricultura.

O Concurso Nacional de Azeites tem ajudado a melhorar a qualidade 
e visibilidade do azeite nacional?
Nós achamos que este tipo de concursos, sobretudo este concurso que é feito segundo as 
regras do Conselho Oleícola Internacional, ao premiar os azeites, o mais importante que nós 
concluímos é o orgulho que transmite aos nossos produtores.
Qualquer produtor, de qualquer produto, sente-se orgulhoso de ser premiado num concurso, 
e mais ainda em concursos com esta importância e com esta qualidade. Vaidade à parte, é um 
concurso rigoroso, que premeia excelência, portanto os produtores sentem-se muito 
satisfeitos por serem premiados. E nós o que vimos a sentir é que eles participam cada vez 
mais neste tipo de concursos porque os concursos também dão notoriedade às suas marcas.

Pelos números que já se conhecem, a campanha deste ano 
vai ser uma das melhores de sempre em termos da produção nacional de azeite...
De facto este ano esta campanha vai ser o recorde nacional em termos de quantidade. 
Esperamos também que seja um ano muito bom em termos de qualidade mas ainda é 
cedo. En�m, os primeiros azeites que saíram são muito bons mas a campanha ainda não 
terminou. Temos que esperar pelo �nal da campanha.
Nós esperamos que essa qualidade se re�ita no concurso. Ou seja, estamos numa fase em 
que, pensamos nós, a pior fase da pandemia já passou. Esperamos que em 2022, quando 
organizamos novo concurso, tenhamos ainda mais participação dos produtores.

O setor do azeite tem sofrido também várias inovações tecnológicas 
que permitem aumentar a qualidade do  produto...
O sector do azeite, tal como todo o sector agrícola, tem evoluído muitíssimo nos últimos 
anos. Não o sector do azeite em particular. Repito, de facto a agricultura nacional nos últimos 
anos tem dado um salto tecnológico impressionante em muitas culturas, com aumentos de 
produtividade e com aumentos de e�ciência, e o sector do azeite não �cou para trás. Pelo 
contrário, sobretudo talvez com os investimentos criados e implementados nos olivais no 
Alentejo, trazidos pela água de Alqueva, isso trouxe enorme desenvolvimento ao sector 
olivícola e tem tido enormes ganhos para o país em termos de economia - a economia
 regional e a economia nacional - com o aumento do nível das exportações e com nível de 
autossu�ciência. Até aqui há alguns anos, a nossa produção 
de azeite não era autossu�ciente mas hoje em dia somos 
completamente excedentários, exportamos 
bastante e produzimos as quantidades 
necessárias. Isso deveu-se muito a novas tecno-
logias, a novas maneiras de fazer a produção, 
as plantações, e isso de facto tem sido evidente 
para quem anda aqui no campo, 
no sector agrícola, e tem percebido 
de facto esse salto tecnológico que toda 
a agricultura e o azeite, o setor agrícola 
em particular, também deu.

http://www.cnema.pt/
https://concursosnacionais.pt/
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https://youtu.be/DyqW4deUGfY


Há vários anos que os apicultores marcam presença na Feira Nacional de Agricultura. 
Qual a importância que certame tem para a Federação Nacional de Apicultores de Portugal?
Desde sempre que eu me lembro, enquanto apicultor, que o 10 de junho era o Dia da Apicultura na 
Feira Nacional de Agricultura. Era uma tradição. Entretanto as coisas esmoreceram e pararam mas 
reativou-se desde que nós reativámos a federação. Falámos com a confederação e demos início 
novamente à nossa participação na feira. E a nossa participação começou por ser um colóquio e 
lançar o mel nacional.

No fundo dar visibilidade ao setor e nomeadamente ao produto...
Há 20 anos que temos tentado lançar a pro�ssionalização da atividade e para isso é necessário 
mostrar ao público em geral a qualidade do produto que se vê, neste caso o mel. Nós, os produtores, 
produzimos mel de alta qualidade mas o setor cresceu muito, grande parte dos produtores faziam 
toda a �leira, desde a produção à comercialização, e começaram-se a deparar com algumas 
di�culdades na venda. Foi uma das nossas prioridades, uma das nossas estratégias, fazer com que se 
promovesse o mel, se mostrasse às pessoas a grande qualidade que o mel português tinha e foi sempre 
esse o nosso objetivo. Então iniciou-se com o concurso do mel, com grande di�culdade - como 
quando se começa qualquer atividade - mas tem sido um sucesso.

E essa visibilidade dada pelo concurso repercutiu-se nas vendas?
É óbvio que as pessoas aderiram ao concurso porque têm resultado nas vendas do produto, porque a 
credibilidade que o concurso transmitiu para os consumidores fez com que as vendas do produto 
nacional e dos produtores primários aumentasse. 
Aliás, a procura pelos primeiros prémios é sempre muito concorrida.

O setor tem sido bastante afetado nos últimos anos pelo surgimento da vespa asiática. 
Qual é a situação atual?
Desde o aparecimento da vespa asiática que tem havido grande pressão sobre algumas zonas, 
nomeadamente no Norte do país e no Centro. Tem sido uma pressão de tal forma que a perda de 
colónias e a baixa produtividade tem-se notado. Enquanto no início, a quantidade de predadores era 
diminuta e não havia grandes quebras de produção, hoje é de tal forma que as abelhas não saem para 
repor e para fazerem as colheitas.

ENTREVISTA 
Manuel Gonçalves
Presidente da FNAP - Federação Nacional 
de Apicultores de Portugal

Vídeo

https://youtu.be/LwpsuLnPDow


O tema da feira deste ano e a inovação e a tecnologia. Quais são as principais novidades do setor?
O Centro de Competências da Apicultura e da Biodiversidade tem uma série de projetos de 
investigação a decorrer, que vão todos de encontro aos obstáculos que se têm vindo a colocar ao setor.
Neste momento há um grupo operacional, que é como agora se chama, sobre a vespa velutina. Temos 
um grupo operacional sobre a polinização e sobre o valor da polinização em fruteiros. Temos outro 
grupo operacional da diversidade dos produtos hortícolas, porque neste momento já não é só o mel na 
apicultura que tem comércio, que tem mercado, mas sim o pólen e é necessário investigar e criar 
estratégias tecnológicas para poder ensinar os produtores a forma de produzir com qualidade e 
também para dar resposta ao próprio mercado.

Ana Soeiro
Secretária-Geral da Qualifica
/Origin Portugal 

Como tem sido a relação da Quali�ca com a feira da Agricultura ao longo destes vários anos de 
trabalho em parceria?
A Feira Nacional de Agricultura tem para nós uma importância extrema dado o bom relacionamento 
que tem existido desde sempre entre a Quali�ca e o CNEMA. O CNEMA desde há muitos anos, desde 
2009 ou 2010 talvez, que nos proporciona um bom lugar na Feira Nacional de Agricultura, 
designadamente no "Prazer de Provar" - a nós e aos produtores que connosco estão e que vêm de há 
longos tempos ganhando prémios nos concursos que organizamos em conjunto. E, portanto, a Feira 
Nacional de Agricultura digamos que é para nós um ponto de encontro, um ponto de balanços, 
porque também se fazem muitos balanços ali na feira, e é um local privilegiado para muitos dos 
produtores mostrarem o que valem e aproveitarem o salão do "Prazer de Provar" para mostrarem os 
seus produtos - e os seus prémios já agora - que a vaidade não �ca mal, �ca bem.

Os concursos têm ajudado a valorizar os produtos e a criar valor acrescido aos mesmos?
Fizemos no primeiro ano, talvez em 2009, o concurso de queijos tradicionais portugueses e o 
concurso de enchidos tradicionais portugueses e logo ali delineámos de facto uma estrutura de 
concursos que visavam exactamente aquilo que disse. No fundo era valorizar os produtos tradicionais 
portugueses e dar um apoio aos produtores para não deixarem de utilizar essas práticas ancestrais e 
que dão origem a produtos diferenciados, genuinamente portugueses, e que o consumidor, pelo 
menos algum consumidor, ainda reconhece, aprecia, e queremos agora que falta a outra questão, que 
é - e pague. Porque também tem que ser paga essa qualidade.
Bom, em boa hora lançámos o concurso dos queijos e enchidos. Tivemos sei lá, vinte queijos e meia 
dúzia de enchidos no primeiro ano, e depois no outro ano a coisa aumentou, e depois começámos a 
fazer o concurso das carnes tradicionais com nomes quali�cados, e depois começámos a fazer já não 
sei qual... E hoje fazemos cerca de 40 concursos.

ENTREVISTA 

Vídeo

Um crescimento que comprova que este trabalho conjunto, apesar de árduo, 
está no bom caminho...
Quando eles nos dizem a medalha ajudou muito, nós ganhamos o nosso dia, porque como deve 
calcular Quali�ca não ganha praticamente nada com os concursos - ganhamos uma quantidade 
enorme de trabalho e o CNEMA também. Mas dá-nos um prazer enorme. Os concursos são 
prestigiados, as pessoas sabem que é um concurso a sério, não é a brincar. Há mesmo um júri e o júri 
prova mesmo os produtos. Não é com chamadas de valor acrescentado, nem pouco mais ou menos. 
As coisas são mesmo provadas e são mesmo classi�cadas. Os produtores recebem uma nota nossa a 
transmitir o que é que o júri disse bom e mau.

Um trabalho complementado com um esforço de promoção dos produtos e produtores...
Nós também fazemos um esforço e o CNEMA também o faz e divulga junto dos seus canais próprios. 
Nós divulgamos junto dos nossos canais próprios e temos feito sempre o possível por divulgar os 
premiados, porque entendemos que também um concorrente que ousa - porque é um ato de 
coragem submeter-se a uma avaliação por pessoas que ele não conhece - e tem custos, porque tem 
que pagar alguma coisa de inscrição e tem que mandar vir o produto, e alguns produtos são bem 
caros. Não é barato mandar vir um leitão inteiro para um concurso... tem custos, não é.

O tema da feira deste ano é "Inovação e Tecnologia". Como se conjuga 
esta vertente mais cientí�ca com a necessidade de respeitar ingredientes 
e modos de produção por vezes ancestrais?
A ciência está lá toda. Hoje em dia o que se faz é codi�cá-la mas a ciência de conservar uma carne 
apenas com sal, alho, massa de pimentão e vinho, revela um conhecimento aprofundadíssimo da 
ciência. Muitas vezes as pessoas dizem "ah, mas agora com o HCCP..." eu digo que o HCCP sempre foi 
feito pelos nossos produtores. Por alguma coisa matavam o porco no Inverno, que era para a carne não 
se estragar. Se o matassem no Verão, com o calor, a carne estragava-se.
Portanto, os nossos produtores são muito sábios. Agora é evidente que hoje em dia há procedimentos 
e técnicas cientí�cas que vêm dar sustento cientí�co a estas coisas todas e nós não temos 
absolutamente nada contra isso, desde que não contribuam para desnaturar a qualidade dos produtos.
Não tenho nada contra a ciência, não tenho nada contra a tecnologia. As tecnologias têm sido 
utilíssimas porque, por exemplo, uma coisa que não se fazia dantes e hoje tem que se fazer, é embalar 
os alimentos em termos de lhes prolongar o tempo de vida. E, por exemplo, uma embalagem com 
gases inertes, há 20 anos não estava ao alcance e hoje está. Ótimo. Excelente. Olha que papelão que a 
ciência aqui faz. Venha ela desde que não desnature os produtos. E nós até, por exemplo, agora temos 
um concurso que é a chamada tradição com inovação. 
Portanto são produtos tradicionais mas aos quais foi acrescentada qualquer coisa que permite uma 
inovação, desde uma maneira de apresentar e cortar o produto, até, porque não dizê-lo, por exemplo 
uma das coisas que apareceram agora há pouco tempo, que é uma farinheira com pinhões. Não era 
costume, mas não há nada que proíba, pois não? A farinheira é um produto tradicionalíssimo, 
juntaram-lhe pinhões, que é um produto lá da terra. Qual é o mal?

https://youtu.be/amWr1B7i4uA
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