
 
 

 
 

Comunicado de Imprensa 

9 Junho 2016 

9 Junho, em Santarém 

Comissário Europeu e Presidente do COPA marcam o dia da 

programação da Feira Nacional de Agricultura 

 

Phil Hogan, Comissário da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Pekka Pesonen, Presidente 

do COPA - Comité de Organizações Profissionais Agrícolas, Eric Dereudre, membro do 

comité executivo da ECPA - Associação Europeia da Indústria Fitofarmacêutica, Capoulas 

Santos, Ministro da Agricultura, e João Machado, Presidente da CAP, sentaram-se, esta 

manhã, no Auditório do CNEMA, à mesma mesa para debater “Os Grandes Desafios para a 

Inovação na Agricultura”, uma conferência internacional integrada no ciclo “Conversas de 

Agricultura” da 53ª Feira Nacional de Agricultura / 63ª Feira do Ribatejo. 

Durante a conferência, que encheu o auditório do CNEMA, o Presidente da CAP recordou 

que falar de Agricultura e nos novos desafios é complexo, sendo certo que precisamos de 

produzir mais, mas com total segurança alimentar. Durante a sua intervenção, João 

Machado alertou ainda para o fato de ser necessário que os desafios sejam sustentados por 

decisões políticas, pois os agricultores não são burocratas. 

Pekka Pesonen lembrou que o primeiro ano de implementação da reforma da PAC (que 

está a ser feita ao mesmo tempo em 28 países da UE) aumentou a burocracia e teve um 

impacto diminuto na vida dos agricultores. Sobre esta reforma, o Presidente do COPA 

pediu uma PAC com uma abordagem mais prática e fácil de implementar e uma política 

agrícola mais sólida e robusta. No final da sua intervenção, Pekka Pesonen afirmou que os 

agricultores precisam de um quadro jurídico com normas mais coerentes, para que possam 

começar a ter margem de lucro. 



 
 

 
 

Eric Dereudre recordou que é necessário produzir mais com menos, tendo em conta que 

40% da produção se perde devido a pragas. Para a Europa produzir em maior quantidade e 

de forma sustentável, temos de defender que todos os agricultores devem ter acesso a 

produtos para erradicar as pragas. A terminar, o membro do comité executivo da ECPA 

afirmou que uma Agricultura moderna e sustentável não é possível sem os produtos de 

proteção das culturas e que estes não são um luxo mas uma necessidade. 

Por último, Phil Hogan afirmou estar disponível para se colocar ao lado de Portugal no 

projeto Alqueva e afirmou acreditar que a candidatura de Portugal será um sucesso. Em 

relação às dificuldades do setor leiteiro, o Comissário da Agricultura e Desenvolvimento 

Rural esclareceu ser necessário que os agricultores encontrem novos mercados, reduzam a 

produção de leite e introduzam um equilíbrio entre a oferta e a procura. Contudo, Phil 

Hogan afirmou saber que há agricultores estrangulados pelos retalhistas e que a 

simplificação da PAC é muito importante para os agricultores europeus. 

José Graziano da Silva, Diretor geral da FAO - Food and Agriculture Organization, que não 

conseguiu marcar presença nesta conferência (em sua representação esteve Hélder 

Muteia), enviou uma mensagem de vídeo, na qual fez questão de lembrar que tendo em 

conta que comunidade internacional estabeleceu o ano de 2030 para erradicar a fome no 

mundo, este será o maior desafio dos próximos 15 anos. Neste âmbito, o Diretor geral da 

FAO, fez questão de recordar que o problema do acesso aos alimentos é uma realidade por 

serem mal distribuídos. 

Ainda inserido no ciclo “Conversas de Agricultura”, o dia contou também com IV Jornadas 

Técnicas da APE - Associação Portuguesa de Enologia, que promoveu um debate sobre a 

formação de técnicos de viticultura e enologia, a fertilização e nutrição da vinha, a 

aplicação de energia elétrica e sobre a problemática dos vedantes nos vinhos. 

A agricultura biológica, vista como uma oportunidade de negócio, a análise ao mercado e 

as suas tendências e os apoios ao setor estiveram em foco na sessão dedicada à 

“Agricultura Biológica”. Organizada pela Agrobio, a sessão, que contou com a participação 

de empresários agrícolas que trabalham com o mercado interno e externo, concluiu que o 



 
 

 
 

grande desafio é produzir mais e melhor, já que a produção não é suficiente para as 

necessidades atuais. 

O licenciamento da política florestal de arborização foi o tema central de uma sessão 

promovida pela CAP. Em debate estiveram os resultados  do regime jurídico aplicável a 

esta temática e a sua fiscalização. A sessão contou com elementos do ICNF - Instituto de 

Conservação da Natureza e das Florestas e da GNR. 

A FNA, que decorre no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém, 

recebe, de 4 e 12 de junho, a maior e mais antiga feira do setor Agrícola, este ano 

associada à temática da “Fruta Portuguesa”. 

Programa FNA 2016: http://feiranacionalagricultura.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 
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