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Foi ontem realizada mais uma edição da Gala Viva, Frutas e Legumes de Portugal, desta feita sobre o 
conceito da redescoberta das nossas frutas e legumes por parte do mundo, acentuando a noção atual 
de que Portugal está «na moda».
O evento decorreu como previsto, aproveitando-se a ocasião para celebrar os 25 anos da revista Frutas, 
Legumes e Flores e o lançamento da nova edição dos selos “Frutas de Portugal”, cortesia dos CTT e da 
TerraProjectos.

Foram entregues prémios às categorias de Exportação; Promoção das DOP's e IGP's; Promoção dos 
produtos nacionais no exterior; Inovação; Empreendedorismo e Personalidade, onde foi prestada uma 
pequena homenagem ao Engº. Manuel Évora. 

Ficam aqui nesta edição especial do Boletim Informativo Semanal, algumas fotos do evento.
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Em fevereiro de 2015, quando Portugal foi o país parceiro da maior feira de frutas e legumes do Mundo, a 
Fruit Logistica em Berlim, a Portugal Fresh assumiu publicamente o compromisso de atingir 2.000 milhões de 
euros de exportações no setor hortofrutícola em 2020. 

Importa recordar que partimos de 780 milhões de euros de exportações em 2010, atingimos 1.100 milhões de 
euros em 2014, 1.310 milhões em 2016 e temos agora como objetivo atingir os 2.000 milhões de euros em 
2020! 

O congresso da Portugal Fresh em 2017 visa consolidar este compromisso, estando convidados todos os 
envolvidos - a associação, o Estado e os clientes chave - a explicarem qual a estratégia que têm para o setor a 
fim de conseguirmos atingir este marco histórico. 

Neste congresso a Portugal Fresh partilhará também o seu plano estratégico para os próximos dois anos, 
definindo prioridades a nível de mercados e de eventos internacionais para o setor das frutas, legumes e 
flores.
 
 
Consulte o programa em anexo no final deste boletim.

Mais informações e inscrições através do email info@portugalfresh.org
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Os apicultores das zonas afetadas pelos incêndios podem, a partir de dia 15 de novembro, recorrer a ajudas 
para alimentação das colmeias localizadas nas áreas ardidas e cuja sobrevivência se encontra ameaçada. A 
Federação Nacional dos Apicultores de Portugal (FNAP) estima que estejam nesta situação um efetivo de 
110.615 colmeias.

Consulte a informação em anexo no final deste boletim.
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Garantido alimento para as colmeias 
sobreviventes aos incêndios.



Apoio:

EXPORTAR 2.000 MILHÕES EM 2020!
Um compromisso do sector, do mercado e do Estado!



Em fevereiro de 2015, quando Portugal foi o país parceiro da maior feira  
de frutas e legumes do Mundo, a Fruit Logistica em Berlim, a Portugal Fresh 
assumiu publicamente o compromisso de atingir 2.000 milhões de euros  
de exportações no setor hortofrutícola em 2020.

Importa recordar que partimos de 780 milhões de euros de exportações em 2010, 
atingimos 1.100 milhões de euros em 2014, 1.310 milhões em 2016 e temos agora 
como objetivo atingir os 2.000 milhões de euros em 2020!

O congresso da Portugal Fresh em 2017 visa consolidar este compromisso, 
estando convidados todos os envolvidos - a associação, o Estado e os clientes 
chave - a explicarem qual a estratégia que têm para o setor a fim de conseguirmos 
atingir este marco histórico.

Neste congresso a Portugal Fresh partilhará também o seu plano estratégico para 
os próximos dois anos, definindo prioridades a nível de mercados e de eventos 
internacionais para o setor das frutas, legumes e flores.



MANHÃ

9h00
Missa em Memória do Eng.º Manuel Évora
Capela da AESE
09h45 - 10h15
Receção dos participantes

· ABERTURA ·
10h15 - 10h45
Sessão de Abertura

Luís Mesquita Dias | Vice-Presidente da Portugal Fresh
Lícinio Pina | Presidente do Crédito Agrícola 
Fátima Carioca | DEAN da AESE Business School
* Capoulas Santos | Ministro da Agricultura,  
Florestas e Desenvolvimento Rural

10h45 – 11h05 
Fresh Coffee break

· 1ª SESSÃO ·
11h05 – 11h30 
Um compromisso da agricultura nacional

* Luís Medeiros Vieira | Secretário de Estado  
da Agricultura e Alimentação

11h30 – 11h50 
Um compromisso do setor

Gonçalo Santos Andrade | Presidente da Portugal Fresh

· 2ª SESSÃO ·
11h50 – 13h00 
Mesa redonda “Abrir novos mercados!”

Moderador: Vítor Andrade | Coordenador  
de Economia do Jornal Expresso
José Vital Morgado | Assessor AICEP
Fernando Bernardo | Diretor Geral da DGAV
Amândio Santos | Presidente da Portugal Foods
João Miranda | Presidente & CEO Frulact
Luís Mesquita Dias | Administrador da Vitacress

13h00 – 14h30
Almoço

TARDE

· 1ª SESSÃO·
14h30 – 15h00
A importância da marca  
no sector das frutas, legumes e flores.

Ramiro Martins | AESE Business School
15h00 – 16h00 
Um compromisso dos mercados

Moderador: João Miguel Pereira | TerraProjectos
Pedro Monteiro | Lidl Portugal
Filipa Rebelo Pinto | Auchan Retail Portugal
Rodrigo Magdaleno | Movers & Shakers - México
Miguel Barbosa | Luís Vicente 

16h00 - 16h15 
Fresh Coffee break

· 2ª SESSÃO ·
16h15 – 17h15
Mesa redonda “A excelência das frutas,  
legumes e flores de Portugal”

Moderador: Ana Rute Silva | Assessora de imprensa
Célia Craveiro | Presidente da Associação Portuguesa  
de Nutricionistas
João Basto | Sovena - Managing Director Asia-Pacific
Miguel Salema Garção | Director de Marca  
e Comunicação CTT
Fraústo Ferreira | AESE Business School

· ENCERRAMENTO ·
17h15 – 17h45 
Sessão de encerramento

Gonçalo Santos Andrade | Presidente da Portugal Fresh
Domingos Santos | Presidente da AG da Portugal Fresh
* Manuel Caldeira Cabral | Ministro da Economia

*Aguarda confirmação

PROGRAMA



Para mais informações contacte:

T +351 219 927 236 | TM +351 926 100 019 
E info@portugalfresh.org 

www.portugalfresh.org

VALOR DE INSCRIÇÃO: 15 €  
(inclui almoço e coffee breaks)

e-mail para as inscrições: info@portugalfresh.org  
até ao dia 23 de Novembro

(Todos os valores referidos incluem IVA a 23%)



 

COMUNICADO DE IMPRENSA                                                                                                                                                               
_______________________________________________________________________________ 

         Lisboa, 13 de Novembro 2017 

Garantido alimento para as colmeias sobreviventes aos incêndios 

 

Os apicultores das zonas afetadas pelos incêndios podem, a partir de dia 15 de novembro, recorrer 
a ajudas para alimentação das colmeias localizadas nas áreas ardidas e cuja sobrevivência se 
encontra ameaçada. A Federação Nacional dos Apicultores de Portugal (FNAP) estima que estejam 
nesta situação um efetivo de 110.615 colmeias. 

Na sequência dos incêndios ocorridos em 2017, a FNAP e as organizações de apicultores suas filiadas, 
têm vindo alertar para a necessidade de apoiar as explorações apícolas das zonas afetadas, cujo futuro se 
encontra ameaçado, devido às perdas de efetivo e à escassez de pastagem que se fará sentir até ao início 
da Primavera seguinte. 

Consequência do acompanhamento desta situação pelo Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural 
e Florestas, foi assegurado o fornecimento de 100 toneladas de açúcar para alimentar as colmeias 
localizadas nas áreas ardidas e cuja sobrevivência se encontra ameaçada. Esta medida de apoio foi 
anunciada na passada terça-feira pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das Floretas, 
Eng. Miguel Freitas, na Sessão de Abertura do X Encontro de Apicultura do Algarve, e confirmada pelo Sr. 
Ministro da Agricultura, Dr. Luis Capoulas Santos em entrevista dada na quinta-feira, onde também realçou 
a importância da apicultura enquanto atividade económica fulcral para o desenvolvimento das zonas 
rurais, mas também como atividade potenciadora da regeneração natural da flora e dos habitats das áreas 
afetadas pelos incêndios. 

O exaustivo levantamento feito pelas organizações de apicultores locais permitiu identificar 2.245 
explorações cujo futuro se encontra ameaçado total ou parcialmente, no que totaliza um efetivo de 
110.615 colmeias. 

A partir de dia 15 de novembro, podem estes apicultores contactar com a organização de apicultores local, 
de forma a receber este apoio essencial para a sobrevivência da sua exploração, bem como para o furo do 
sector apícola nacional. 

Mais informações: www.fnap.pt 

_____________________________________________________________________________________ 

Sobre a FNAP 

A Federação Nacional dos Apicultores de Portugal (FNAP), fundada a 10 de Julho de 1996, é uma organização sócio-profissional com 45 
organizações de apicultores filiadas, entre cooperativas, associações e agrupamentos de produtores, oriundas de todo o país e regiões 
autónomas. A missão da FNAP  é a defesa e representação dos interesses da Apicultura Portuguesa, no país e no estrangeiro, tanto na 
componente económica da atividade, como na defesa de uma vida digna e de qualidade para todos os apicultores. 

Desde a sua fundação, que como filiada na CAP, assumiu a representação dos apicultores portugueses e dos seus interesses, através da 
participação no Grupo Permanente “Apicultura” da Comissão Europeia e do Grupo de Trabalho “Mel” do COPA-COGECA. Presentemente tem 
assento em representação dos apicultores portugueses no Grupo de Acompanhamento do Programa Apícola e colabora com todas as entidades, 
nacionais e comunitárias, com responsabilidades na Apicultura, contribuindo para fazer ouvir a voz dos apicultores nacionais junto das entidades 
com poder de decisão.  
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