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O emblemático certame que entre os anos 70 e 90 cumpriu 27 edições, 
volta a realizar-se no Parque D. Carlos I, mantendo alguns aspectos do 
figurino que tornou esta “festa da fruta” um dos mais relevantes eventos 
da Região mas também com muitas inovações! 

De 19 a 28 de Agosto o evento promovido pela Câmara Municipal será 
uma representativa montra do que de melhor se faz no sector [da 
hortofruticultura] e propõe um vasto cartaz de animação onde se 
destacam concertos com grandes bandas e artistas nacionais. Ana Moura, 
Pedro Abrunhosa e António Zambujo são alguns desses nomes. 

Ao longo dos dez dias da “Frutos 2016” e num recinto que ocupará grande 
parte da área do Parque D. Carlos I, haverão exposições, mostras 
tecnológicas e ligadas à produção, maquinaria, bem como workshops, 
showcooking, apresentações de livros, etc. 

Estarão presentes mais de 120 expositores ligados à produção, 
maquinaria, indústria, serviços e artesanato e mais de uma dezena de 
restaurantes, bares, vinhos do Oeste, produtos de fumeiro e charcutaria 
tradicional portuguesa. Paralelamente haverá animação por toda a cidade.

http://www.feiradosfrutos.pt/
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FEIRA DOS FRUTOS - Feira Nacional de hortofruticultura 2016:
Voltar

http://www.feiradosfrutos.pt/


A Frutos 2016, ou Feira Nacional de Hortofruticultura, que se realiza entre 19 e 28 de 
Agosto no Parque D. Carlos I, nas Caldas da Rainha, inclui a primeira edição do Prémio 
Sabor & Qualidade Frutos. Este galardão será composto por duas categorias.

A primeira, “Produto Sabor & Qualidade”, visa «premiar o produto agro-alimentar em 
fresco ou transformado que esteja disponível no mercado, que se distinga pelas suas 
características sensoriais e de qualidade e que seja um produto que promova hábito 
alimentar e/ou estilos de vida saudáveis, ou a sustentabilidade na cadeia de valor ou 
relevante dinâmica económica e empresarial». 

A segunda categoria, “Produto Inovação”, vai «premiar projectos de investigação agro-
alimentar, que visem aumentar a inovação e o valor de produtos hortofrutícolas». 
«Produtos ou projectos que se distingam no âmbito da inovação nas ciências da nutrição, 
saúde e bem-estar. Produtos que apresentem novas dinâmicas de comercialização e que 
por este factor aumentem a competitividade no sector agro-alimentar e sejam aporte de 
valor à produção local e nacional.»

Podem candidatar-se pessoas individuais e colectivas. Os expositores do certame têm 
direito a uma inscrição gratuita, tendo de pagar por inscrições acrescidas. Para os não 
expositores, a inscrição no prémio é paga. Os produtos que se candidatem serão 
avaliados por um júri e os vencedores serão anunciados no dia de encerramento da Feira 
Nacional de Hortofruticultura.

O Prémio Sabor & Qualidade Frutos pretende ser «um agente potenciador e mobilizador 
da inovação no sector agro-alimentar» e que funciona pela união de «áreas 
complementares, como a saúde e bem-estar, a educação, a tecnologia, investigação e 
desenvolvimento de novos produtos, o empreendedorismo e a valorização da produção 
nacional».

Frutos 2016 lança Prémio Sabor e Qualidade:

Fonte: Frutas,Legumes e Flores
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Competitividade da agricultura portuguesa em debate:

“A competitividade da agricultura portuguesa” vai estar em foco a 21 de Setembro, na 
Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Este é o tema do 2.º Roteiro Visão 2020 
Agricultura Portuguesa. O evento terá duas mesas-redondas: uma sobre “Inovação e 
agricultura” e outra com o tema “Crescimento, desenvolvimento e agricultura”. O 
programa inclui ainda três apresentações, sobre “Produtividade, inovação e 
competitividade”, “Crescimento e desenvolvimento económico” e “Agricultura e 
internacionalização da economia”.

O ciclo de conferências “Roteiros Visão 2020 Agricultura Portuguesa” é uma iniciativa da 
Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), da Fundação Calouste Gulbenkian e da 
Fundação Francisco Manuel dos Santos. 

Em 2015, ano em que celebrou o seu 40.º aniversário, a CAP apresentou o documento 
, em que expressa o rumo e a estratégia que 

o sector agro-florestal deve seguir nos próximos anos e os eixos que deverão 
fundamentar o desenvolvimento da agricultura nacional. O 1.º Roteiro Visão 2020 
Agricultura Portuguesa teve lugar a 11 de Maio, subordinado ao tema “Intensificação 
sustentável e eficiência na utilização dos recursos na agricultura portuguesa”.

“Visão 2020 para a Agricultura Portuguesa”Fonte: Frutas, Legumes e Flores
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http://www.cap.pt/images/Brochura%20Visao2020%20CAP.pdf


Ministro da Economia lança desafio aos empresários para que façam do 
“Portugal Sou Eu” um catalisador da economia:

Fonte: Agroportal
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“Lanço um apelo aos empresários e produtores aqui presentes, para que aproveitem as 
potencialidades do Portugal Sou Eu e continuem a fazer deste programa um catalisador da 
economia. O «Portugal Sou Eu» vai continuar à disposição de todos os que defendem com 
orgulho a qualidade única dos produtos portugueses e o talento das pessoas que trabalham 
diariamente para o reconhecimento da marca Portugal em todo mundo.” - foi com esta frase que 
o Ministro da Economia, António Pires de Lima, encerrou os trabalhos do primeiro Fórum 
“Portugal Sou Eu” que decorreu hoje, dia 27 de Novembro, no Centro de Congressos de Lisboa.
O claro potencial de evolução do “Portugal Sou Eu” foi o tema central de uma tarde de debate e 
reflexão sobre o balanço e a estratégia futura do programa. Perante uma audiência com mais de 
600 convidados, 26 oradores debateram a Portugalidade, as Potencialidades e os Benefícios do 
programa, e as suas Perspectivas Futuras, tendo contado com a moderação dos jornalistas Júlio 
Magalhães e Fernanda Freitas, embaixadores do “Portugal Sou Eu”.
Coube a Miguel Cruz, Presidente do IAPMEI, aglutinar as diversas perspectivas debatidas e 
concluir que o “Portugal Sou Eu” é um instrumento relevante para elevar a notoriedade das 
empresas portuguesas no mercado interno e externo e consolidar a portugalidade junto dos 
consumidores. Durante a sua intervenção salientou que “para que o programa possa cumprir a 
sua função de desígnio nacional há que aliar criatividade ao estabelecimernto de uma estratégia 
de longo prazo com um modelo de sustentabilidade que garanta a sua perenidade, focada nos 
principais objectivos do “Portugal Sou Eu”: contribuir para a melhoria  da competitividade das 
empresas portuguesas, para a promoção do  equilíbrio da balança comercial, para o combate ao 
desemprego e para o crescimento sustentado da economia”.
A abertura do programa ao sector dos serviços, o desenvolvimento do conceito 'estabelecimento 
aderente' para os sectores do comércio e da restauração e o alargamento do órgão operacional 
foram também formalmente comunicados pelo Presidente do IAPMEI, assim como algumas linhas 
de orientação estratégica para futuro. Miguel Cruz adiantou ainda “O programa “Portugal Sou Eu” 
deve prosseguir o seu caminho, sem descontinuidades nem mudanças na sua identidade; deve 
ser intensificado o esforço de investimento para sensibilizar as empresas a reforçarem a 
incorporação nacional; e as redes de fornecedores entre as empresas devem ser potenciadas de 
forma a facilitar contactos entre empresas, dinamizando alternativas de incorporação nacional.”
Entre oradores e convidados foi consensual a ideia de que a portugalidade está na ordem do dia e 
as empresas têm que capitalizar esta tendência, correspondendo aos anseios e critérios de 
exigência dos consumidores.

Voltar



DGADR promove Guia direcionado para a exportação de produtos biológicos:

Fonte: Agronegócios
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A Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) elaborou um direcionado 
para o exportador de produtos biológicos.

O Guia está disponível online e tem como objetivo facilitar o acesso às principais fontes de 
informação necessária à exportação daqueles tipos de produtos.

Há normas e formalidades específicas do país para onde se pretende exportar, muitas vezes 
desconhecidas dos exportadores em geral. São estas e outras respostas que esta ferramenta 
pretende dar.
A DGADR indica ainda as autoridades competentes de cada país terceiro, normas de produção e 
legislação aplicáveis.

Guia 

Voltar

http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/mpb/Guia_exportador_MPB.pdf


Agroalimentar: Abrantes abre espaço digital para a comercialização de produtos:

No dia 29 de julho foi lançada, em Abrantes, a ProdFarmer, uma plataforma digital de 
comercialização e atribuição de selos de Produto Regional de Abrantes.
A ProdFarmer «promove o comércio justo, estabelecendo uma ponte entre o consumidor 
final e o produtor ou transformador de produtos locais, livre de intermediário», avança a 
TAGUS.

O portal, de âmbito nacional, dispõe de um módulo de faturação e de gestão logística, de 
uma transportadora e de pontos de entrega associados.

É de notar que a certificação com o selo de Produto Regional de Abrantes é 
exclusivamente atribuída a quem produza ou transforme doces, compotas, marmeladas, 
bolachas, azeite, vinhos e outras bebidas de fabrico artesanal, enchidos, carne, peixe, 
hortofrutícolas ou outros agroalimentares no concelho de Abrantes.

Para mais informações ou para marcar uma reunião com os técnicos da Tagus, consultar 
www.tagus-ri.pt.

Fonte: Frutas, Legumes e Flores
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Eventos:
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Frutos 2016:

Feira Nacional de Hortofruticultura regressa ao Parque D. Carlos 
I. A “Frutos 2016” anima Caldas da Rainha de 19 a 28 de 
Agosto 2016. 

Voltar


