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Premiados conhecidos no dia 8 de junho, na Feira Nacional de Agricultura 

Concurso Nacional de Azeites de Portugal é o primeiro a nível 

mundial a ter o patrocínio do Conselho Oleícola Internacional 

 

O Concurso Nacional de Azeites de Portugal, organizado pela Feira Nacional de 

Agricultura/Feira do Ribatejo em conjunto com o Centro de Estudos e Promoção do Azeite 

do Alentejo, é a primeira prova, de âmbito nacional, no mundo a ter o patrocínio do 

Conselho Oleícola Internacional (COI). 

O Conselho Oleícola Internacional é um organismo que conta com 17 membros, sendo um 

deles a União Europeia, e representa todos os países que produzem azeitona e azeite de 

oliva. Promove o azeite de oliva em todo o mundo mediante os segmentos de produção, 

definição de normas de qualidade e vigilância de autenticidade. 

Segundo o Conselho Oleícola Internacional, “o apoio ao Concurso Nacional de Azeites de 

Portugal faz todo o sentido, tendo em conta o esforço coletivo para a criação de um 

concurso nacional, de acordo com os exigentes requisitos do COI, e pela importância que 

tem para Portugal”. 

Para legitimar este apoio, o diretor executivo do COI estará presente na entrega dos 

prémios do Concurso Nacional de Azeites de Portugal e na abertura do seminário sobre o 

tema “Azeite Virgem Português”, iniciativas que se realizam no dia 8 de junho, no recinto 

do CNEMA, durante a 53ª edição da Feira Nacional de Agricultura. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Azeite


 
 

 
 

 

 

 

O Concurso Nacional de Azeites de Portugal, que se realizou no dia 2 de maio, no CNEMA, 

contou com várias dezenas de amostras de produtores de Norte a Sul do País e com um 

painel de provadores oficial e exclusivo, composto por profissionais de referência na 

análise sensorial de azeites virgens. 

Através da iniciativa “Os Melhores Produtos de Portugal”, a Feira Nacional da Agricultura 

irá voltar a colocar em destaque os produtos portugueses ao promover vários concursos 

nacionais, numa ação que visa premiar, valorizar e divulgar a qualidade, especificidade e a 

diversidade da produção nacional. 

Entre novembro de 2015 e maio de 2016, o CNEMA realiza diversos concursos, todos em 

prova cega, entre os quais se destacam as competições de Queijos, Enchidos, Sal, Ervas 

Aromáticas, Condimentos, Chocolates, Vinagres, Frutos Secos, Vinhos, Doçaria Conventual 

e Popular, Doces de Fruta, Licores, Pão, Conservas de Pescado, Carnes e Bolo-Rei. 

A entrega dos prémios e as provas dos produtos a concurso decorrem durante a FNA, 

inseridas no Salão Prazer de Provar. 

 

Sobre a Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo: 

A pouco mais de 15 dias de fazer 64 anos, a Feira do Ribatejo (53ª Feira Nacional de 

Agricultura / 63ª Feira do Ribatejo) é a mais antiga feira agrícola do País. Ocupando uma 

área útil superior a 33 mil metros quadrados, oferece inúmeros motivos para visitas de 

lazer ou de negócios.  

Para as famílias que se deslocam à FNA à procura de descontração e animação, espera-as 

uma boa gastronomia, contacto direto com animais, muitos espetáculos ao vivo e 

concursos para todos os gostos. Para os apreciadores de produtos artesanais de grande 

qualidade, menos comuns nas grandes superfícies e no comércio tradicional, o leque de 

escolha é vasto e tentador. 

Para o público mais jovem, a grande novidade desta edição é a animação noturna 

permanente, onde não vão faltar Dj’s, discotecas, bares e muitos concertos com bandas de  

 



 
 

 
 

 

 

reconhecida notoriedade como C4 Pedro, David Antunes & The Midnight Band, Os Dama e 

David Fonseca+ Agir. 

Para os profissionais que pretendem estabelecer negócios e parcerias, a FNA é o mais 

importante ponto de encontro do setor agrícola nacional, indispensável para quem 

pretende trocar experiências, debater problemas ou refletir sobre o futuro. 

Durante os nove dias do evento, decorrerão cerca de 50 conferências/seminários e 

workshops, um dos quais de âmbito internacional, que conta com a presença do Diretor 

geral da FAO - Food and Agriculture Organization, José Garaziano Garcia, e dos Comissários 

Carlos Moedas (Investigação, Ciência e Inovação) e Phil Hogan (Agricultura e 

Desenvolvimento Rural). 

Em termos de números, a FNA de 2016 conta com a presença de 750 expositores (se 

considerarmos os animais o número excede o milhar) e espera ultrapassar os 180 mil 

visitantes, dos quais 40 mil profissionais. 

 

Consulte a Programação da FNA 2016: www.feiranacionalagricultura.pt 

Consulte os Concursos Nacionais (“Os Melhores Produtos de Portugal”) realizados pelo 

CNEMA: http://concursosnacionais.pt/ 

 

 

Para mais informações contactar o Gabinete de Imprensa da FNA 2016: 

 

Elisabel Soares - elisabel.soares@jervispereira.pt - 93 7814436 

Ana Negrão – ana.negrao@jervispereira.pt – 93 604 19 98 

www.jervispereira.pt 
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