
53ª EDIÇÃO DA FEIRA AGRO 
ENTREVISTA COM PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BRAGA

Vai decorrer de 2 a 5 de abril, no Fórum Braga, a 53ª 

edição da Feira Agro, Feira Internacional de Agricultura, 

Pecuária e Alimentação.

Nesse sentido, a Espaço Rural entrevistou o Presidente 

da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, para analisar 

as novidades e objetivos desta edição.

1 A Feira Agro – Feira Internacional 

de Agricultura, Pecuária e Alimenta-

ção realiza este ano a sua 53ª edição. 

Que objetivos traçou a InvestBraga 

para a Edição deste ano?

Ao longo das cinquenta e duas edições já 
realizadas, a AGRO assumiu-se como a maior 
Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e 
Alimentação na região do Norte de Portugal 
e da Galiza e a segundo a nível nacional.  

maior afluência de sempre, com mais 
de 40 mil visitas, e nesta edição temos o 
ambicioso objetivo de superar o número 
de visitantes da edição transata. Para a 53ª 
edição contamos com mais de 25.000m² 
de exposição, 450 máquinas agrícolas, 50 
marcas e fabricantes e 250 expositores. 
Trata-se de um evento incontornável da 
Cidade que consideramos estratégico para 
a dinamização do sector agro-pecuário e 
para o crescimento deste sector empresarial. 
Para a região, que possui uma fortíssima 
relação com as atividades agro-pecuárias, 
é extremamente importante a realização 
de um evento com estas caraterísticas. 
Estabelecemos ainda como objetivo para 
este ano o reforço do nosso posicionamento 
no sector da maquinaria agrícola. Recordo 
que a Agro é a feira nacional com maior 
área dedicada à maquinaria agrícola. 
Queremos também continuar a apelar 
à presença de um público mais urbano, 
que tem sido um fator determinante para 
o aumento do número de visitas registado 
nos últimos anos, e dar-lhe a conhecer as 
melhores práticas dos vários sectores. 
Para isso está prevista a realização de 

1. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA - RICARDO RIO

Apesar de ser um evento com um largo 
historial, temos vindo constantemente a 
crescer e a melhorar e a juntar cada vez 
mais agricultores, criadores de gado, 
produtores, importadores, armazenistas e 
revendedores dos sectores agro-alimentar 
e pecuário, especialistas nacionais e es-
trangeiros dos vários sectores e público 
em geral. Fruto desse esforço e desse 
salto qualitativo, em 2019 registamos a 
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concertos, a criação de áreas gastronómi-
cas especialmente destinadas para este 
segmento de visitantes e a promoção de 
atividades educacionais para o público 
infanto-juvenil. 

2 A edição deste ano contará certa-

mente com um programa vasto de 

atividades e algumas novidades. O que 

destacaria em termos do programa e 

de novidades presentes nesta edição 

da Feira Agro?

Aproveitando as potencialidades do Altice 
Forum Braga, a AGRO vai apresentar 
diversas novidades, nomeadamente um 
vasto e diversificado programa de con-
ferências e seminários, bem como outras 
atividades paralelas que irão abordar as 
principais temáticas e problemas do sector 
e vão de encontro a todos os públicos. 
O certame terá ainda espaço para os 
tradicionais concursos pecuários. Num 
total de 10, com mais de 500 animais a 
concurso, sendo que serão entregues 
60 troféus e prémios pecuniários. De 
salientar que nesta edição estarão pre-
sentes sete restaurantes de carnes D.O.P 
(Denominação de Origem Protegida). 
Considerando que este é um dos mais 
importantes eventos nacionais do sector 
primário, a AGRO não poderia deixar de 
valorizar as raças autóctones através dos 
concursos pecuários e da exposição de 
animais. As várias atividades paralelas 
que são promovidas por parceiros da 
organização continuarão a ser um dos 
pontos fortes desta Feira. Será ainda 
efetuada uma promoção da campanha 
´Leite é Vida´ através da parceria com a 
Agros, Fenalac e Cooperativa Agrícola do 
Alto Cávado. Outro dado relevante que 
se prende com a promoção do certame 
é o facto de no dia 5 de Maio contarmos 
com uma emissão em direto do programa 
da TVI ´Somos Portugal´.

3 A Feira Agro tem acompanhado a 

evolução do Sector Agrícola, Pe-

cuário e alimentar ao longo dos anos. 

Como analisa a atual situação destes 

sectores a nível local e nacional?

A AGRO tem sido, ao longo dos anos, uma 
forma de apoio concreto às fileiras mais 
representativas do sector agrário e o seu 
sucesso espelha o interesse, a vitalidade 
e a capacidade de evolução e rejuve-
nescimento do sector primário nacional. 
Este é um sector que tem vindo a sofrer 
uma profunda transformação e dos que 
mais tem crescido no país, considerando 
que Portugal passou de uma situação 

de dependência, de subsistência, para 
uma lógica de independência, onde os 
agricultores são pessoas que olham para 
a agricultura como modo de vida. Pese 
embora as dificuldades, nomeadamente as 
alterações climáticas, sendo este um dos 
sectores que mais sofre com a situação, a 
Agro é a prova de que o sector agrícola tem 
vindo a resistir a todas as dificuldades. Em 
Braga temos conseguimos fazer conviver 
sectores de atividade tão diversos como 
os que a Feira apresenta e é de elogiar a 
vitalidade e capacidade de inovação que 
o sector primário tem demonstrado. O Mu-
nicípio tem mantido uma ligação próxima 
com as associações de produtores e com 
as instituições representativas do sector e, 
sobretudo nos últimos anos, vemos que as 
empresas apresentam um maior volume 
de negócios, existe um maior número de 
empresas criadas, novas ideias empreen-
dedoras e um maior número de projetos 
novos a surgir. Para isso contribuem muito 
positivamente as investigações tecnoló-
gicas e científicas que se fazem a este 
nível tanto no INL - Laboratório Ibérico de 
Nanotecnologia como na Universidade do 
Minho, através dos cursos de Biologia e 
Biotecnologia, e até no Banco Português 
de Germoplasma. É a prova de que quan-
to mais se potenciam a informação e as 
parcerias melhores são os resultados que 
daí advêm. Por outro lado, reconhecemos 
que é necessário que estes debates e 
reflexões sobre o sector primário se esten-
dam para além da AGRO, precisamente 
para demonstrar as várias investigações 
e experiências empresariais que por cá 
se vão fazendo. A Cidade tem de manter 
uma base económica diversificada e na 
qual são essenciais estes sectores mais 
tradicionais, seja pelo peso que os mesmos 
ainda representam em matéria de emprego 
e criação de riqueza para muitas famílias 
do Concelho, seja pela necessidade de 
aproveitamento dos recursos existentes 
no meio rural, seja até por uma lógica de 
apoio à criação de fontes para a crucial 
auto-sustentação alimentar.

4 Em 2018 foi inaugurado o Fórum 

Braga. Do tempo que decorreu 

até hoje como avalia o impacto que 

este espaço teve na Feira Agro e na 

cidade de Braga?

O Altice Forum Braga, uma casa totalmente 
renovada e adequada aos novos tempos, 
permite colocar a Cidade no patamar dos 
grandes acontecimentos. Este espaço, 
dotado de novas valências, afirma-se como 
um equipamento de referência em toda a 

Região e funciona como alavanca do de-
senvolvimento da Cidade, transformando 
Braga num verdadeiro polo dinamizador 
da economia regional. No caso concreto 
da AGRO, pode-se dizer que a abertura 
do Forum Braga fez com que o evento 
entrasse numa nova era. Com melhores 
condições e infraestruturas de apoio para 
a realização de eventos desta dimensão, 
o espaço confere ao público um elevado 
nível de conforto e comodidade. A mo-
dernidade do pavilhão e do centro de 
congressos são alguns dos pontos mais 
elogiados por quem visitou a AGRO nas 
últimas duas edições.

5 A CONFAGRI tem colaborado com 

a InvestBraga na divulgação e di-

namização da Feira Agro. Como tem 

decorrido esta parceria?

É uma parceria que se tem revelado ex-
tremamente proveitosa e que esperamos 
que se mantenha por muitos anos para que 
juntos possamos contribuir para que a Agro 
continue a crescer e a melhorar ano após 
ano. A CONFAGRI tem sido um parceiro 
de excelência desde a primeira hora e a 
todos os níveis, desde a visão estratégica 
do certame até à sua operacionalização.

6 Que mensagem gostaria de deixar 

a todos os expositores e potenciais 

visitantes da Agro 2020?

A Agro é um evento histórico e cuja repu-
tação já atravessou as fronteiras da região 
e do país. É a única feira, a nível nacional, 
que faz parte da EURASCO (European 
Federation of Agricultural Exhibitions and 
Show Organizers) e que faz ainda parte 
das feiras acreditadas pela UFI – The Glo-
bal Association of the Exhibition Industry, 
sendo todos os seus dados estatísticos 
(entradas, metros alugados, número de 
expositores) devidamente auditados pela 
UFI. Espero que os visitantes aproveitem 
para conhecer o que de melhor se produz 
e se desenvolve nestas áreas e que Braga 
continue a afirmar-se pela sua dinâmica 
jovem e empreendedora, pela sua forte 
ligação à terra, à agricultura, à indústria, 
à pecuária e ao sector da alimentação. 
Aproveitem ainda tudo o que a Cidade 
tem de bom para oferecer e, acima de 
tudo, usufruam das novas valências que 
o Altice Forum Braga tem para oferecer 
a todos os expositores e a todo o público 
que visitará este magnífico evento. l

ENTREVISTA
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