
1. IMAGEM DO RECINTO DA AGROSEMANA

7ª EDIÇÃO DA AGROSEMANA
CONFAGRI PROMOVE DEBATE COM CANDIDATOS ÀS 
ELEIÇÕES LEGISLATIVAS E SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO 
DA FERRAMENTA OIRA AGRICULTURA

A 7ª edição da AgroSemana – Feira Agrícola do Norte, que decorreu de 29 de agosto 
a 1 de setembro, no Espaço AGROS, contou com cerca de 90.000 visitantes, rea-
firmando o seu posicionamento como um evento de referência do Sector Agrícola. 
A componente técnica e profissional do programa da Feira Agrícola do Norte é um 
fator diferencial do evento, que contou com diversos Workshops e Seminários ligados 
à área agrícola, assim como Workshops temáticos direcionados para o público geral.
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3. SESSÃO INAUGURAL DA AGROSEMANA

T
al como nas anteriores edições, a 

CONFAGRI participou ativamente 

neste evento e, além de estar pre-

sente com um stand próprio na zona 

institucional, colaborou na organização do 

programa de seminários e debates e visitas 

oficiais do certame.

Assim, em parceria com a AGROS, a CON-

FAGRI promoveu na AgroSemana um de-

bate com os partidos políticos candidatos 

às eleições legislativas subordinado ao te-

ma “Perspetivas e Desafios da Agricultura 

Portuguesa” e um seminário com o “Lan-

2. INAUGURAÇÃO DA AGROSEMANA COM COMISSÁRIO EUROPEU DE AGRICULTURA, PHIL HOGAN, MINISTRO DA AGRICULTURA, 
CAPOULAS SANTOS E PRESIDENTE DA AGROS, JOSÉ CAPELA 

4. VISITA DO MINISTRO DA AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL AO STAND DA CONFAGRI

5. ASSISTÊNCIA DO DEBATE COM CANDIDATOS 
ÀS ELEIÇÕES LEGISLATIVAS

çamento Nacional da Ferramenta OiRA 

Agricultura”, uma iniciativa da autorida-

de para as condições do trabalho (ACT).  

Tendo em conta a realização das eleições 

legislativas, que tiveram lugar no dia 6 de 

outubro, a CONFAGRI, no âmbito das suas 

responsabilidades político-sociais e como 

principal organização socioeconómica da 

agricultura portuguesa, achou importante e 

oportuno promover o debate, “Perspetivas 

e Desafios da Agricultura Portuguesa” com 

o intuito de conhecer o posicionamento 

dos principais partidos políticos que se 

candidataram às eleições legislativas e 

desejando contribuir para o esclarecimento 

dos agentes do sector sobre as diferentes 

visões para o futuro do sector agrícola e 

rural. A agricultura é um dos motores de 

desenvolvimento nacional, contribuindo 

o tecido agrícola para atividades tão va-

riadas como o abastecimento alimentar, 

a preservação do ambiente e do espaço 

rural, criando emprego e fomentando as 

exportações, conjugando técnicas tradi-

cionais com tecnologia de ponta, razões 

que justificam a importância e pertinência 

desta iniciativa. 

O Debate contou com a participação de 

Joaquim Barreto, deputado do PS, de 

Carlos Duarte, deputado pelo PSD, de 

Agostinho Lopes, deputado do PCP, e de 

Patrícia Fonseca, Deputada do CDS, que 

responderam afirmativamente ao convite 

lançado pela CONFAGRI a todos os par-

tidos com representação parlamentar. 

Para interpelar os candidatos, estiveram 

também presentes dirigentes de várias 

Organizações Agrícolas que questiona-

ram sobre as perspetivas da aplicação 

da nova PAC (Política Agrícola Comum) 
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e sobre os problemas agrícolas nacionais 

que os diferentes subsectores enfrentam.

O evento constituiu uma excelente opor-

tunidade de debate e esclarecimento de 

posições, contribuindo para a apresen-

tação das prioridades do Programa de 

cada partido e para o esclarecimento de 

diversas questões relacionadas com o 

presente e o futuro da Agricultura e da 

Política Agrícola Comum (PAC). 

O segundo evento levado a cabo na Agro-

Semana pela CONFAGRI, foi o seminário 

de “Lançamento Nacional da Ferramenta 

OiRA Agricultura”, uma iniciativa da Au-

toridade para as Condições do Trabalho 

(ACT), na qualidade de Ponto Focal Nacio-

nal da Agência Europeia para a Seguran-

ça e Saúde no Trabalho (PFN/EU-OSHA), 

e que pretendeu dar a conhecer o novo 

instrumento interativo de avaliação de 

riscos em linha, designada OiRA (http://

www.oiraproject.eu). 

O Sector agrícola apresenta níveis de sinis-

tralidade elevados. Os acidentes ocorrem 

geralmente devido a máquinas inadequadas, 

com partes móveis desprotegidas, exces-

so de confiança dos operadores, falta de 

formação adequada, entre outros fatores. 

Uma correta avaliação dos riscos existen-

tes pode prevenir muitos deles e ajudar o 

empregador a implementar as soluções 

adequadas à sua eliminação/controlo. 

A OiRA é uma plataforma Web que dispo-

nibiliza às empresas, a título gratuito, fer-

ramentas que as ajudam a gerir os riscos 

de segurança e saúde no local de traba-

lho, capacitando as empresas a tomarem 

medidas essenciais para a prevenção de 

acidentes e problemas de saúde relacio-

nados com o trabalho. 

No que respeita à edição deste ano da 

AgroSemana é de destacar que ao longo 

dos quatro dias do certame, marcaram 

presença no Espaço AGROS cerca de 

200 expositores, com uma vincada ver-

tente profissional agrícola nas áreas de 

negócio em exibição.

Um dos pontos altos da Feira foi a presen-

ça do Comissário Europeu da Agricultura 

e Desenvolvimento Rural, Phil Hogan, que 

inaugurou a Feira Agrícola do Norte no dia 

29 de agosto, participando também na 

Sessão Inaugural, onde foi condecorado 

pelo Governo Português com a Medalha de 

Honra da Agricultura, Florestas e Desen-

volvimento Rural, que tem como objetivo 

reconhecer publicamente e distinguir as 

pessoas ou organizações que, de forma 

particularmente dedicada e empenhada, 

através da sua ação continuada, contribuem 

ou contribuíram para o desenvolvimento da 

agricultura e valorização do mundo rural.

A AgroSemana contou igualmente com a 

visita de ilustres individualidades, onde 

destacamos o Ministro da Agricultura, 

Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís 

Capoulas Santos, o Secretário de Estado 

da Agricultura e Alimentação, Luís Me-

7. SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DA FERRAMENTA 
OIRA AGRICULTURA

6. STAND DA CONFAGRI NA AGROSEMANA

deiros Vieira, o Presidente do PSD, Rui 

Rio, a Presidente do CDS-PP, Assunção 

Cristas, o Presidente da Direção Política 

Nacional da Aliança, Pedro Santana Lo-

pes, o Secretário-Geral do PCP, Jeróni-

mo de Sousa, o Presidente da Comissão 

de Agricultura e Mar, Joaquim Barreto, 

o Presidente da Câmara Municipal da 

Póvoa de Varzim, Aires Pereira, a Presi-

dente da Câmara Municipal de Vila do 

Conde, Elisa Ferraz, e o Presidente da 

Câmara Municipal da Maia, António da 

Silva Tiago, entre outras individualidades 

da Assembleia da República.

No que concerne à vertente profissional, 

foram diversas as iniciativas levadas a cabo 

durante os quatro dias do evento, nomea-

damente as AgroVisitas aos Campos de 

Ensaio, que contaram com a participação 

de aproximadamente 800 Produtores de 

Leite e Carne, e a realização do 38.º Con-

curso Nacional da Raça Holstein-Frísia 

(espécie bovina mais comum para a pro-

dução de leite), organizado pela APCRF 

– Associação Portuguesa dos Criadores 

da Raça Frísia.

Como tem vindo a ser tradição desde o ano 

2016, realizaram-se as olimpíadas agrícolas 

Agrolympics Portugal, com a participação 

de 7 Escolas Profissionais Agrícolas. As 

provas decorreram nos dias 30 e 31 de 

agosto, sendo a EPAMAC – Escola Profis-

sional de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural de Marco de Canaveses a sagrar-

-se campeã, e representará Portugal na 

competição europeia a ocorrer na Estónia.

Segundo a AGROS, o objetivo passa 

por dar continuidade ao crescimento  

sustentado da AgroSemana e reforçar a 

Feira como um evento  de referência do 

sector agrícola. l

8. PAINEL DO DEBATE COM CANDIDATOS 
ÀS ELEIÇÕES LEGISLATIVAS
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