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O Presidente da República, Marcelo Rebelo de 

Sousa, vai presidir, no dia 22 de Abril, pelas 

10 horas, à sessão de abertura da 37ª Ovibeja, 

que este ano se realiza em versão digital. A 

Ministra da Agricultura, Maria do Céu 

Antunes, presidirá ao encerramento no dia 23.

Gente do cante, do Alentejo, da planície, vão 

estar também nesta Ovibeja:

Ana Sofia Varela, Bruno Chaveiro, Buba 

Espinho, Eduardo Espinho, Luís Trigacheiro, 

João Maria Baião, Jorge Serafim, 

Jorge Benvinda e Miguel Costa



95 MILHÕES PARA 
APOIAR A AGRICULTURA.

Saiba mais em bancobpi.pt/empresas

Apoio a empresas e empresários agrícolas e agroindustriais no desenvolvimento dos seus projetos. 
Financiamento em condições competitivas e com prazos alargados.

O BPI e o Fundo Europeu de Investimento (FEI) disponibilizam a Linha BPI/FEI Agricultura, com um montante global
de até 95 milhões de euros, beneficiando de garantia do FEI, ao abrigo do ESIF EAFRD Portugal FoF. Esta linha destina-se
ao financiamento de projetos de investimento, localizados em Portugal Continental, de empresas e empresários do setor 
agrícola e agroindustrial. O ESIF EAFRD Portugal FoF é cofinanciado pela República Portuguesa, pela União Europeia 
através do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e pelo Fundo Europeu para Investimentos 
Estratégicos (FEIE). A Europa investe em zonas rurais.

Contratação sujeita a aprovação prévia das entidades envolvidas.
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“Todo o Alentejo Deste Mundo!
em formato virtual 

E
se antes falávamos em autoestradas da informação, hoje vamos falar, 
a propósito da 37ª Ovibeja, com a mesma expressividade, em “Todo 
o Alentejo Deste Mundo! Trata-se da Ovibeja em formato virtual 
que rompe barreiras e fronteiras e se apresenta a todos os seus 
público-alvo igual a si própria, mas com acesso online.  

Podemos visitar cada stand, cada pavilhão, cada iniciativa, cada 
recanto da Ovibeja através de uma visita virtual. Sem necessidade de 
inscrição ou de password. 

Tal como a 37ª Ovibeja, que este ano se realiza em formato vir-
tual, também a nossa revista Ovelha se reinventa para dar as boas 

vindas aos nossos expositores e patrocinadores, assim como aos nossos visitantes, 
antes mesmo de ser impressa. Primeiro em formato catálogo vai, depois, em Maio, 
completar-se com uma radiografia da nossa primeira Ovibeja digital. Com um tes-
temunho documental de quem participou, quais as iniciativas realizadas, quais os 
resultados e as conclusões obtidos. É essa a nossa missão: Inovar, acompanhar, refle-
tir, acrescentar, informar! 

Esta edição da Ovibeja, em formato virtual, é um passo em frente na procura de 
novas soluções. Porque a vida no campo não para. Porque os agricultores continuam 
a produzir alimentos que chegam todos os dias às nossas mesas. Porque as empresas, 
as marcas e as pessoas se reinventaram neste mundo em mudança. Porque a Ovibeja, 
que é feita pela comunidade, acompanha e reflete esta procura de novos caminhos. 

Inaugurada pelo senhor Presidente da República, a 37ª Ovibeja vai contar com a 
participação da Senhora Ministra da Agricultura na sessão de encerramento num dos 
seis webinars agendados. Vai contar com a participação de outros membros do 
go verno, com representantes de organismos públicos e privados, com técnicos, 
investigadores, empresários nacionais e internacionais. Vai contar com espaços 
temáticos, com conteúdos para os mais novos, com uma viagem pela gastronomia, 
“do prado ao prato”, com um desafio para os jovens agricultores. E entre muitas 
ou tras iniciativas e surpresas, de que se destaca a TV Ovibeja com apontamentos de 
reportagem em direto, vai contar com um memorável concerto com a participação 
de jovens talentos da região. 

Para viver a Ovibeja de sempre, damos as boas vindas a todos com a arte do bem 
receber de “Todo o Alentejo Deste Mundo!”

Claudino Matos
Director Geral da ACOS
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Com mensagem especial

Marcelo Rebelo de Sousa 
inaugura a 37.ª Ovibeja

O 
Presidente da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, vai presidir, no dia 22 de Abril, pelas 10 
horas, à sessão de abertura da 37ª Ovibeja, que 
este ano se realiza em versão digital. A Ministra 

da Agricultura, Maria do Céu Antunes, presidirá ao 
encerramento no dia 23. 

Com uma programação intensa, participação de 
expositores e uma boa dose de inovação e empreende-
dorismo, a edição deste ano da 37ª Ovibeja traz aos seus 
públicos “Todo o Alentejo deste Mundo”, numa plata-
forma online de livre acesso, quer por computador, 
quer através de dispositivos móveis. 

A agricultura foi um dos sectores da atividade 
económica que nunca parou durante esta pandemia, 
tendo os agricultores continuado a produzir os alimen-
tos que vão à mesa de todos nós. Por isso, o lema desta 
37ª Ovibeja pretende evidenciar em que consiste a  
“Agricultura ConsCiência”, uma agricultura sustentada 
e apoiada no conhecimento científico. Através de cinco 
conferências vai reunir agricultores, investigadores, 
empresários, decisores políticos. Vai dar a conhecer 
testemunhos de produtores agrícolas e pecuários. Vai 
mostrar o labor no campo e revelar o percurso do prado 
ao prato. 

Em formato 3D a Ovibeja 2021 vai integrar os 
espaços conhecidos de todos, o Pavilhão Institucional, 

o Pavilhão Sabor Alentejo, a Arena do Azeite, o 
Pavilhão da Pecuária, o Campo da Feira. Vai ter gente 
dentro. Desafios, encontros, reencontros. Festa. Tudo 
reunido numa plataforma digital, de acesso livre, para 
acompanhamento a partir de casa. Com possibilidade 
de visita virtual e com uma só porta de entrada:  www.
ovibeja.pt os visitantes podem passear livremente por 
uma réplica digital do Parque de Feiras e Exposições de 
Beja, com muitos momentos em direto e com a possi-
bilidade de entrarem nos diversos pavilhões, percor-
rerem os stands, efetuarem contactos, conhecerem 
melhor e, se quiserem, comprarem os mais diversos 
produtos.

Além da possibilidade de assistir em direto, são 
ainda realizados apontamentos de reportagem pela TV 
Ovibeja, através de breves conversas com os interveni-
entes, antes e depois dos webinares. Tudo acessível a 
partir do site da Ovibeja.

No dia 22 de Abril, a partir das 10h00, haverá uma 
reflexão em torno do tema “Sustentabilidade dos 
Sistemas Agro-Silvo-Pastoris” culminando com a apre-
sentação do Centro de Competências sobre Pastoreio 
Extensivo. No mesmo dia, mas agendado para as 
15h00, vai realizar-se uma mesa redonda sobre a 
“Sustentabilidade do Sector Vitivinícola do Alentejo”. 
A partir das 17h30, vai realizar-se o colóquio sobre 

Com uma programação 
intensa, participação 
de expositores e uma 
boa dose de inovação 
e empreendedorismo, 
a edição deste ano da 
37ª Ovibeja traz aos 
seus públicos “Todo o 
Alentejo deste Mundo”, 
numa plataforma online 
de livre acesso, quer 
por computador, quer 
através de dispositivos 
móveis.

“
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Centro de Competências 
do Pastoreio Extensivo

A 
ACOS - Associação de Agricultores do Sul, juntamente com a 
Cooperativa Agrícola do Guadiana, o Instituto Nacional de 
Investigação Agrária e Veterinária e a Associação de Defesa do 
Património de Mértola estão em processo de criação do Centro de 
Competências do Pastoreio Extensivo. Através desta estrutura os 
seus impulsionadores pretendem “promover a cooperação entre os 

atores económicos, as entidades do sistema científico nacional, a adminis-
tração pública e a sociedade civil, em prol da conservação e valorização da 
pecuária extensiva baseada no aproveitamento das pastagens, mas sobretudo 
na inovação e promoção da investigação aplicada no sector. 

Este Centro de Competências, de âmbito nacional, “pretende representar 
um impulso determinante para assegurar a continuidade desta atividade” que 
é fundamental “para a resiliência dos espaços rurais e com um claro contributo 
na mitigação das alterações climáticas, quer pela redução de material vegetal 
combustível quer pela fixação de carbono no solo”. 

O Centro de Competências do Pastoreio Extensivo vai ser apresentado no 
decorrer da 37ª Ovibeja no webinar sobre “Sustentabilidade dos Sistemas 
Agro-Silvo-Pastoris”. 

“Olivicultura e Azeite”.  
No dia 23 pelas 10h00, vai decorrer um webinar 

sobre “Investimentos no sector agrícola no âmbito da 
nova PAC” contando com participação da Gestora do 
PDR2020 e um representante da Comissão Europeia. 
Às 14h30 inicia-se novo debate sobre “A Utilização e 
Gestão de Perímetros de Rega Públicos – Experiências 
Europeias” que conta com oradores de três países: 
Portugal, Itália e Espanha. O último webinar tem hora 
marcada para as 16h30 e vai abordar a “Gestão do 
Regadio no perímetro do EFMA. Esta reflexão vai con-
tar com a participação de representantes de várias 
entidades públicas e privadas ligadas ao regadio e será 
encerrado pela Ministra da Agricultura, Maria do Céu 
Antunes.

A música vai também fazer parte desta Ovibeja 
2021, com a entrada em cena de diversos artistas 
bejenses, muitos deles conhecidos em todo o país. 
Gente do cante, do Alentejo, da planície. Gente do 
Ouvi Cante: Ana Sofia Varela, Bruno Chaveiro, Buba 
Espinho, Eduardo Espinho, Luís Trigacheiro, João 
Maria Baião, Jorge Serafim, Jorge Benvinda e Miguel 
Costa.

O acesso ao evento e a todas as suas iniciativas da 
Ovibeja é livre, sem necessidade de inscrição. A organi-
zação é da ACOS – Associação de Agricultores do Sul.
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No ano passado devido às restrições causadas pela 
COVID-19 a Ovibeja 2020 foi cancelada pela organi-
zação. Este ano, ainda com as restrições impostas 
pela pandemia a impedirem a realização física da 
Ovibeja, a ACOS optou por realizá-la de forma digi-
tal. Porque é que optaram por esta alternativa?
Rui Garrido – É exatamente essa a questão. Há um ano 
fomos forçados a cancelar a Ovibeja devido à pan-
demia, por razões de saúde pública. Não se sabia muita 
coisa acerca do vírus, as pessoas tinham medo. 
Entretanto percebemos que podemos recorrer às 
potencialidades das novas tecnologias para fazermos 
uma Ovibeja com características muito semelhantes à 
nossa feira de sempre. Não podíamos deixar passar 
mais um ano sem realizar a Ovibeja. Porque a nossa 
feira sempre soube inovar, superando os obstáculos. A 
verdade é que a vida no campo não parou e os agricul-
tores continuam a produzir alimentos que chegam 
todos os dias às nossas mesas. Mesmo as empresas, as 
marcas e as pessoas se reinventaram neste mundo em 

Rui Garrido, presidente da Comissão Organizadora da Ovibeja

“Vamos ter em formato digital  
uma Ovibeja que recria o ambiente 
da nossa feira de sempre”
“Percebemos que podemos recorrer às potencialidades das novas tecnologias 
para fazermos uma Ovibeja com características muito semelhantes à nossa 
feira de sempre. Não podíamos deixar passar mais um ano sem fazer a Ovibeja. 
Porque a nossa feira sempre soube inovar, superando os obstáculos”.  
As afirmações são de Rui Garrido, Presidente da ACOS e da Comissão 
Organizadora da feira. Por isso, este ano, a Ovibeja vai ter uma versão 
em formato digital, com pavilhões que podem ser visitados por todos, 
ao ritmo de cada um, com produtos em exposição e para venda e com espaços 
onde se realizam espetáculos e conferências. Tudo durante dois dias, 
22 e 23 de abril, uma quinta e sexta-feira. Para a sessão da abertura 
está prevista a participação do Presidente da República. A escassos dias desta 
37ª Ovibeja, subordinada ao tema da “Agricultura ConsCiência”, 
que procura debater a atividade agrícola enquanto um sector sustentável 
e apoiado em dados científicos, a adesão dos expositores superou 
as  expectativas em torno de uma Ovibeja que, para além de continuar 
a afirmar-se como “todo o Alentejo deste mundo”, procura também este ano 
vencer as barreiras do espaço físico e estar à distância de apenas um clique 
de todos os visitantes, estejam estes em que parte do mundo estiverem. 

mudança. A Ovibeja, que é feita pela comunidade, 
acompanha e reflete esta procura de novos caminhos. 

Mas como acertaram neste formato?
Começámos a pensar como poderíamos fazer para 
relembrar que a Ovibeja existe e tem uma voz ativa. 
Pensámos inicialmente fazer uns webinars, umas con-
ferências dedicadas a alguns dos temas que mais nos 
preocupam, mas concluímos que não podia ser só isso 
se queríamos a adesão das pessoas e que elas visitassem 
o site. E queríamos que os nossos habituais expositores 
pudessem também participar.  

Procuravam uma maior interacção com os exposi-
tores e com o público em geral. Era isso?
Sim. Queríamos uma coisa mais dinâmica. Existem 
plataformas na internet que possibilitam essa interação 
e decidimos reproduzir digitalmente o nosso espaço 
habitual de exposições, pavilhão por pavilhão, desde a 
entrada da feira, até ao Pavilhão Institucional, Pavilhão 
do Gado, dos Sabores, do Artesanato, etc. , abarcando 
todas as áreas. Nestes pavilhões vamos ter, como habi-
tualmente, os expositores. Esta plataforma a 3 dimen-
sões permite-nos vender espaços e, para isso, criámos 
diferentes stands tipo, uns com mais aplicações e 
ou tros com menos, que também custarão quantias 
di ferentes conforme as possibilidades que apresentam. 
Cada empresa escolheu o tipo de stand preferido e o 
visitante pode percorrer virtualmente esses pavilhões, 
como o faria de forma física, ver os stands, entrar neles, 
sair, mover-se conforme achar melhor. A plataforma 
permite isso tudo e, também, fazer negócios com os 
expositores a mostrarem e a venderem os seus produ-
tos, através de links próprios.

Tudo isso se vai processar, no entanto, apenas 
durante dois dias, 22 e 23 de Abril, uma quinta e 
sexta-feira.
Sim. São dois dias com muitas dinâmicas e muita ani-
mação. Teremos também um desafio dirigidos aos 
jo vens agricultores a nível internacional, para o qual já 
temos 14 equipas inscritas. Durante estes dias teremos 
também no site da Ovibeja muitos outros eventos, 
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Há um ano fomos 
forçados a cancelar 
a Ovibeja devido à 
pandemia, por razões 
de saúde pública. Não 
se sabia muita coisa 
acerca do vírus, as 
pessoas tinham medo. 
Entretanto percebemos 
que podemos recorrer 
às potencialidades das 
novas tecnologias para 
fazermos uma Ovibeja 
com características 
muito semelhantes à 
nossa feira de sempre. 

“



8 | OVELHA ovibeja

Uma agricultura  
ConsCiência é uma 
agricultura sustentável, 
que hoje em dia deve 
ser uma prioridade, 
não só no setor 
agrícola, mas 
em todos os setores 
da sociedade. 

“

desde reportagens em direto, conteúdos em vídeo, de 
modo a que esta feira virtual mantenha as característi-
cas de uma feira agrícola que leva o campo e a agricul-
tura até às pessoas.  
Temos também agendado um momento musical pro-
missor, chama-se Ovicante – o Cante alentejano em 
concerto unplugged. São novas vozes do cante, jovens 
talentos da região que também cantam outras sonori-
dades, desde o jazz, ao fado e onde o improviso os levar. 
Num só concerto participam vários artistas; Buba e 
Eduardo Espinho, Trigacheiro, João Maria Baião e 
Miguel Costa, Ana Sofia Varela, Jorge Benvinda e Jorge 
Serafim. 

O Concurso de Azeites está de volta

E este ano volta o Concurso de Azeites.
O Concurso Internacional de Azeites Virgem Extra, 
que continua a ser apoiado pela Caixa de Crédito 
Agrícola, está, mais uma vez este ano, classificado 
como um dos melhores concursos de azeite do mundo. 
A edição do ano passado foi cancelada, mas decidimos 
retomá-lo este ano sendo esta a décima edição. Ainda 
por efeitos da pandemia, soubemos agora que temos de 
adiar as provas para classificação dos azeites a concurso, 
previstas para o período de 16 a 18 de Abril . A prova 
dos azeites, ficou, por isso, adiada para depois do 
desconfinamento geral, a partir do dia 3 de Maio. A 
data e o formato da cerimónia de entrega dos prémios, 
que estava previsto acontecer no decorrer da Ovibeja, 
serão anunciados em breve. 

Mesmo com a pandemia estiveram a concurso mui-
tas amostras de azeite?
Recebemos 138 amostras, o que é muito bom nestas 
circunstâncias. Curiosamente, este ano recebemos 
amostras de países de onde nunca tinham vindo, 
nomeadamente do Brasil e de outros dois ou três países 
que nunca tinham concorrido e que concorrem agora 
pela primeira vez. 

Agricultura ConsCiência

Quanto às conferências que temas vão ser aborda-
dos?
É tradição, durante a Ovibeja, a abordagem de temas 
que preocupam não só a agricultura regional, mas tam-
bém nacional. E assim será também nesta edição vir-
tual. A necessidade urgente de debater questões 
inadiáveis e apresentá-las às instituições decisoras, foi 
uma das razões que nos fez organizar esta edição da 
Ovibeja. Seja à distância, seja no terreno, é indiscutível 
que é na Ovibeja que se tomam as decisões políticas 
mais importantes da agricultura do Alentejo.   
Quanto às conferências há uma grande aposta nos 
temas que se revelam mais importantes no âmbito da 
agricultura nacional e do Alentejo, e que estão ali-

nhados com o tema desta edição da feira “Agricultura 
ConsCiência”. Vamos falar da sustentabilidade dos sis-
temas agro-silvo-pastoris, da sustentabilidade do setor 
do vinho e da sustentabilidade do olival e do azeite, 
com dinâmicas cada vez maiores na nossa região. No 
caso do olival, vamos olhar sobretudo para o olival de 
sequeiro, o olival tradicional que neste momento tem 
grandes problemas para sobreviver. Para isso convidá-
mos um consultor espanhol, Juan Vilar, que conhece 
muito bem a nossa realidade. Estão agendados também 
webinars dedicados às culturas de sequeiro e à floresta, 
assim como o tema da PAC no pós 2022. E regadio. 
Vamos recolher contributos de experiências europeias 
e vamos falar do enquadramento e de diferentes visões 
sobre o regadio a partir de Alqueva. 

O lema desta 37ª Ovibeja - “Agricultura 
ConsCiência” - continua a ser o mesmo proposto 
para a Ovibeja de 2020 que não se chegou a reali-
zar.
Sim. Vamos abordar o tema da “Agricultura 
ConsCiência” em várias vertentes. Uma agricultura 
Consciência é uma agricultura sustentável, que hoje 
em dia deve ser uma prioridade, não só no setor 
agrícola, mas em todos os setores da sociedade. 
Vamos refletir sobre as práticas mais adequadas a 
uma agricultura sustentável com recurso aos ensina-
mentos da ciência, às novas tecnologias e ao desem-
penho dos agricultores na defesa e proteção do seu 
posto de trabalho. Isto aplica-se tanto à agricultura 
de regadio, como à de sequeiro que, do ponto de 
vista da sustentabilidade está muito ameaçada pelos 
fenómenos das alterações climáticas, que vai ser 
abordado numa exposição temática: Terra – agricul-
tura e alterações climáticas. 

Qual tem sido a adesão dos expositores e dos 
patrocinadores a esta Ovibeja virtual?
Os nossos patrocinadores aderiram muito bem e 
tivemos uma adesão maior do que estávamos à 
espera por parte dos expositores. É certo que os cus-
tos são incomparavelmente mais baixos, e a possibi-
lidade de terem uma plataforma para dinamizar as 
marcas no meio digital numa altura em que têm 
menos oportunidades comerciais fê-los aderir a este 
desafio. 

E, este ano, a Ovibeja não vai ter entradas 
pagas…
Este ano não haverá entradas pagas. Pelo contrário, 
procurámos criar uma plataforma virtual em que o 
acesso fosse o mais simples possível. Não há 
inscrições, nem links de acesso para os visitantes. As 
pessoas vão ao site da Ovibeja, entram, fazem a visi-
ta virtual e movem-se à sua vontade.

A única porta de entrada é o site da Ovibeja.
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Esta Ovibeja, embora 
neste formato, vai ter 
uma sessão de abertura 
onde contamos já com 
a participação 
do senhor Presidente da 
República, a quem vai 
caber o discurso 
inaugural.

“
É isso mesmo. De uma forma simples em www.
ovibeja.pt podem visitar os diferentes espaços, que 
são muitos, assistir a eventos em direto, desde as 
conferências ou webinars, até muitas outras iniciati-
vas que vão desde a gastronomia, à música, peque-
nos apontamentos de reportagem que vão ser dis-
ponibilizados na TV Ovibeja. 

Tradicionalmente a Ovibeja tem sido importante 
por trazer à região um conjunto de políticos e 
personalidades com poder decisório nas mais 
variadas áreas da sociedade e a quem os agricul-
tores e a população da região colocam, de forma 
direta, os seus problemas. Este formato digital 
vai dificultar esse contacto. Está prevista a par-
ticipação, por exemplo, nalgum momento desta 
37ª Ovibeja, de figuras de topo da hierarquia 
política?
Sim. Esta Ovibeja, embora neste formato, vai ter 
uma sessão de abertura onde contamos já com a 
participação do senhor Presidente da República, a 
quem vai caber o discurso inaugural. O senhor 
Secretário de Estado da Agricultura fará a abertura 
do colóquio sobre o olival e o azeite, enquanto que a 
senhora Ministra da Agricultura, procederá ao 
encerramento da sessão sobre o regadio. 
Para os nossos webinars, que vão decorrer em direto 

da feira, temos confirmada a presença de respon-
sáveis de organismos públicos e da tutela que vão 
apresentar os seus pontos de vista mas, principal-
mente, ouvir o que os representantes dos agricul-
tores têm para dizer. 

Esta Ovibeja será, toda ela, apenas digital ou 
haverá sessões presenciais?
Vamos tentar, e antevendo-se já alguma abertura, 
realizar algumas sessões presenciais, convidando 
umas tantas pessoas para participarem diretamente 
nalgumas atividades. As sessões que vão ser emitidas 
em direto, terão lugar no auditório do NERBE e 
poderemos convidar algumas pessoas. Não muita 
gente. Talvez 30 ou 40 pessoas e não mais do que 
isso. Mas, tudo isto, dependerá do estado do confi-
namento, no concelho de Beja.

Alguns sectores têm resistido à crise

Há um pouco mais de um ano que o mundo vive 
esta situação de pandemia. Todos os sectores 
económicos e sociais foram atingidos. Como é 
que a agricultura, nomeadamente a alentejana, 
tem vivido mais esta crise? No meio da crise gen-
eralizada é um sector que se tem mantido a 
produzir.
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10º Concurso Internacional de Azeites Virgem Extra  
Prémio CA Ovibeja

Competição manteve 
número de participantes 

de mais países

A 
organização do 10º Concurso Internacional de Azeites Virgem Extra 
– Prémio CA Ovibeja recebeu este ano 138 amostras provenientes de 
cerca de uma dúzia de países produtores. Além de Portugal e 
Espanha, destaca-se ainda a representação de Itália, Grécia, França, 
Croácia, Israel, China, Brasil, Argentina, Tunísia. A seleção das 
amostras, prevista para Beja nos dias 16, 17 e 18 de Abril, foi adiada 

em resultado das medidas de restrição contra a Covid-19. A reunião do Júri 
internacional para selecção das provas ficou agendada para depois do descon-
finamento geral, a partir de 3 de Maio. A data e o formato da cerimónia de 
entrega dos prémios, que estava previsto acontecer no decorrer da Ovibeja, 
serão anunciados em breve.

O Concurso Internacional de Azeites Virgem Extra – Prémio CA Ovibeja 
foi este ano classificado novamente em 1º lugar no ranking da World Best  
Olive Oils. Este escrutínio mundial, criado pelo perito alemão, Heiko 
Schmidt, com base nos resultados dos principais concursos internacionais de 
azeite virgem extra em ambos os hemisférios, tem como referência o Prémio 
Mario Solinas do Conselho Oleícola Internacional com critérios muito objec-
tivos de rigor e autenticidade. O painel de provadores do Concurso Prémio CA 
Ovibeja, com peritos de vários países, é presidido por José Gouveia, professor 
catedrático especialista em azeites, o Concurso Ovibeja recebe amostras de 
dezenas de países. 

A organização do concurso é da responsabilidade da ACOS – Associação de 
Agricultores do Sul e da Casa do Azeite – Associação do Azeite de Portugal com 
o patrocínio exclusivo do Crédito Agrícola. 

A agricultura tem sido afetada, como todos os outros 
setores, mas curiosamente, a crise está agora a sentir-
se um pouco menos do que há um ano. 

Notam-se diferenças entre há um ano atrás e 
agora?
Há diferenças nalguns sectores da nossa atividade. 
Por exemplo, o negócio do borrego é um exemplo do 
que estava a dizer. Há um ano os agricultores da 
nossa região viam não só o preço do borrego a cair, 
mas sobretudo não havia saída e não apareciam 
compradores. Estava tudo fechado, turismo, restau-
rantes, etc.. Neste momento, e contrariamente 
àquilo que nós pensávamos, o preço do borrego 
aumentou para valores muito interessantes. A expli-
cação é simples: mesmo neste período as expor-
tações de borregos vivos para Israel têm aumentado 
muito, o que tem feito com que a procura não desça 
e o preço tenha estado a subir. Em outros sectores, 
sobretudo os mais influenciados pelo canal Horeca, 

aí sim tem havido quebras, como no vinho, ainda 
que isso se reflita mais nas gamas de vinho médias/
altas, porque as pessoas em casa também consomem, 
mas vinhos mais baratos. Por isso, os produtores de 
vinho de maior qualidade estão a sentir dificul-
dades. Outro sector que atravessa uma crise é a das 
frutas e legumes, que está com problemas.

E o azeite?
O azeite, devido a outras circunstâncias, teve no ano 
passado um preço muito baixo, que já vinha bai-
xando devido à existência de grandes stocks, mas 
tem vindo a aumentar um pouco e conseguido 
resistir à crise. Ou seja há alguns sectores que se 
equilibraram um pouco, outros ainda não.

Mas em termos gerais qual é a situação?
Em termos gerais, apesar de tudo e tendo em conta 
aquilo que são aqui as produções da nossa zona, a 
agricultura é um sector onde a pandemia tem tido 
menos influência, digamos assim. No entanto, os 
agricultores e nós na ACOS, enquanto associação, 
temos tomado todas as precauções que nos são exigi-
das, nomeadamente nas produções que envolvem 
muita mão de obra, com regras mais apertadas, não 
contacto entre grupos, etc., mas as coisas têm corri-
do e a agricultura, que é a base da alimentação das 
pessoas, haja ou não pandemia, não pode parar.

No último ano, uma das questões recorrentes foi 
também a falta de reservas de água, depois de 
anos de fraca pluviosidade. No entanto, este 
Inverno foi chuvoso. Conseguiram-se recuperar 
as reservas de água no solo e nas barragens?
Choveu bastante nos últimos meses, o que veio dar 
outra imagem ao nosso Alentejo e não só. Já se 
falava muito de seca, as barragens estavam quase 
vazias, não só para o regadio, mas também 
ameaçando o abastecimento das populações. Agora, 
o Alqueva está quase cheio, o que significa que tem 
água para quatro anos de seca. As barragens da 
nossa região, estão, de um modo geral, acima dos 
50%, sendo que, os maiores problemas estão na 
bacia do Sado. 
Os regadios pré-existentes, ao contrário dos últimos 
3 ou 4 anos, têm neste momento água suficiente 
para a campanha, o que quer dizer, que não vão 
necessitar de solicitar água à EDIA, que é mais cara.
Mais uma vez se confirma que chovendo em quanti-
dades razoáveis, mesmo sem ser em excesso, o 
Alqueva enche com alguma facilidade. E mais reser-
vas de água houvesse, mais água teríamos disponív-
el, não só para a agricultura, mas também para 
abastecimento das populações. Agora que choveu, 
tendemos a esquecer-nos que, nos últimos anos, 
algumas populações foram abastecidas de água por 
autotanques.
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15:00H - Auditório ACOS

WEBINAR
Tema: A SUSTENTABILIDADE DO SECTOR VITIVINÍCOLA  
DO ALENTEJO
EM PARCERIA COM ADEGA COOPERATIVA DA VIDIGUEIRA, 
CUBA E ALVITO CRL

Mesa redonda
Moderação: Manuel Baiôa (Universidade de Évora)

• A importância da Sustentabilidade no setor vitivinícola
José Miguel Almeida – Adega Cooperativa da Vidigueira, 
Cuba e Alvito (ACVCA)
• Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo 
(PSVA)
Francisco Mateus – Comissão Vitivinícola Regional  
Alentejana (CVRA)
• Estudo de Caso: Programa de Sustentabilidade dos Vinhos 
do Alentejo (PSVA)
Miriam Mascarenhas – Herdade dos Grous
• A importância da Biodiversidade em viticultura
José Teixeira – Sociedade Vitícola da Cardeira e Foupana 
Lda.
• Agricultura de Precisão e Sustentabilidade
Pedro Tereso – Consultoria Agrosustentável

11:00H - Auditório ACOS

WEBINAR
Tema: SUSTENTABILIDADE DOS SISTEMAS  
AGRO-SILVO-PASTORIS
PATROCÍNIO EXCLUSIVO DELTA CAFÉS

Moderação: Claudino Matos  
- Associação de Agricultores do Sul

• Sistemas forrageiros extensivos na região do Campo 
Branco
Manuel Patanita - Escola Superior Agrária (ESAB) |  
Instituto Politécnico de Beja
• Pastoreio, energia e fogos
Francisco Castro Rego - Instituto Superior de Agronomia 
(ISA) | Universidade de Lisboa
• A importância do planeamento e gestão do pastoreio para 
a melhoria do solo e para o sequestro de carbono
Gonzalo Palomo - aleJAB Asociación Juntas Arreglamos 
la Biosfera | Aliada do Savory Institute para a Península 
Ibérica e Norte de África | Univerdidad de Extremadura
• Apresentação do Centro Competências Pastoreio  
Extensivo
Maria Bastidas - Associação de Defesa do Património  
de Mértola (ADPM)

17:30H - Arena do Azeite

WEBINAR
Tema: OLIVICULTURA E AZEITE
PATROCÍNIO EXCLUSIVO CRÉDITO AGRÍCOLA

Moderação: Mariana Matos (Casa do Azeite)

• Abertura
Rui Martinho - Secretário de Estado da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural
• O olival tradicional e as novas tecnologias
Juan Vilar -Universidade de Jaén
• Política de Exportação e Mercados Emergentes
Nuno Santos – Sovena

10:00H - Auditório ACOS

SESSÃO DE ABERTURA
• Presidente da República
• Presidente da Câmara Municipal de Beja
• Presidente da ACOS 
    - Associação de Agricultores do Sul



10:00H - Auditório ACOS

WEBINAR
Tema: A PAC ATÉ 2022... E DEPOIS?
PARCEIRO INSTITUCIONAL PDR2020

Moderação: Luís Mira - Confederação dos Agricultores  
de Portugal (CAP)

• Hugo Almeida
Comissão Europeia | Unidade da Direção Geral da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural
• Rita Barradas
Autoridade de Gestão do PDR 2020
• Discussão

14:30H - Auditório ACOS

WEBINAR
Tema: A UTILIZAÇÃO E GESTÃO DE PERÍMETROS DE REGA 
PÚBLICOS – EXPERIÊNCIAS EUROPEIAS
PATROCÍNIO EXCLUSIVO BPI

Moderação: Gonçalo Tristão - Centro Operativo e de Tecno-
logia de Regadio (COTR)

• Andrés del Campo
Federación Nacional de Comunidades de Regantes de 
España (ANBI)
• Maximo Gargano
Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del 
Territorio e Acque Irrigue de Itália
• José Núncio
Federação Nacional de Regantes de Portugal (FENAREG)

17:30H - Auditório ACOS

WEBINAR
Tema: GESTÃO DO REGADIO NO PERÍMETRO DO EFMA
PATROCÍNIO EXCLUSIVO BPI

Moderação e Enquadramento: Rui Garrido - Federação 
das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo (FAABA)
Visão

• Gonçalo Leal
Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
(DGADR)
• José Pedro Salema
Empresa de Desenvolvimento de Infraestruturas do Alqueva 
(EDIA)
• António Parreira
Associação de Beneficiários e Regantes do Roxo (ABROXO)
• Manuel dos Reis
Associação de Beneficiários da Obra de Rega de Odivelas 
(ABORO)
• Discussão
• Encerramento pela Ministra da Agricultura
Maria do Céu Antunes

16:45H - Auditório ACOS

AGRICHALLENGE
DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES  
DO AGRICHALLENGE (SINGENTA, CA)

Competição Digital dirigida a técnicos e jovens agricultores 
sobre sustentabilidade e inovação na Agricultura

19:30H - Palco Sagres Unplugged

CONCERTO
Ouvi-Cante - Novas vozes do Cante transportam-nos para 
outras sonoridades, desde o Cante ao Fado, ao Pop e até 
onde o improviso os levar.

• Buba Espinho
• Eduardo Espinho
• Luís Trigacheiro
• Ana Sofia Varela
• Bruno Chaveiro
• João Maria Baião e Miguel Costa
• Jorge Benvinda
• Jorge Serafim



Pavilhão Institucional
ABORO
geral@aboro.pt

ACOS
geral@acos.pt

ACOS +
geral@acos.pt

AGDA - Aguas Públicas do Alentejo S.A
geral.adga@adp.pt

AgriMP, SA
info@agrimp.com

Agrogarante
mkt@agrogarante.pt

Agrupamento da Escolas, Nº 2 - Beja
secretaria.manuel1@gmail.com

AJAP - Associação de Jovens  
Agricultores de Portugal
ajap@ajap.pt

Alentejo XXI - Assoc. Desenvolvimento 
Integrado do Meio Rural
geral@alentejoxxi.com

Alliance Française de Beja
beja@alliancefr.pt

ANEFA-Assoc.Nac.Emp.Florestais 
Agricolas e Ambiente
geral@anefa.pt

APS-Administração dos Portos de Sines 
e do Algarve, SA
comunicacao@apsinesalgarve.pt

AQUAGRI, Lda
antonio.ramos@aquagri.com

Associação de Agricultores do Campo 
Branco 
aacampobranco@sapo.pt

Associação de Defesa do Património  
de Mértola (Cclã)
ccla@adpm.pt

Associação de Defesa do Património  
de Mértola (GO tinturaria)
economiarural@adpm.pt

Associação de Regantes Campilhas  
e Alto Sado
arbcas@sapo.pt

Auto Júlio, S.A
pedrofialhp@autojulio.pt

Autoridade Nacional de Segurança 
Rodoviária
comunicacao@ansr.pt

Banco Bic Português, S.A
geral@eurobic.pt

Banco Santander Totta, S.A
sofia.freitas@santander.pt

Bilhares Carrinho
comercial@bilhares-carrinho.com

Câmara Municipal de Aljustrel
geral@mun-aljustrel.pt

Câmara Municipal de Alvito
geral@cm-alvito.pt

Câmara Municipal de Barrancos
geral@cm-barrancos.pt

Câmara Municipal de Beja
geral@cm-beja.pt

Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo
geral@cm-ferreira-alentejo.pt

Câmara Municipal de Mértola
gabineteturismo@cm-mertola.pt

Câmara Municipal de Moura
cmmoura@cm-moura.pt

Câmara Municipal de Serpa
cades@cm-serpa.pt

CAP - Confederação de Agricultores de 
Portugal
pcruz@cap.pt

Centro de Biotecnologia Agricola  
e Agro-Alimentar do Alentejo-CEBAL
secretariado@cebal.pt

14 | OVELHA expositores



Centro de Paralisia Cerebral de Beja
gcicpcbeja@gmail.com

Clemente &amp; Rosa
fmrclemente@gmail.com

Clube de Produtores Continente - Sonae MC
clubeprodutores@sanaemc.com

CNA - Confederação Nacional de Agricultura
cna@cna.pt

CNC para a Inovação Tecnológica do 
Sector AgroFlorestal-InovTEchAgro
luis_conceicao@ipportalegre.pt

Comunidade Intermunicipal do Baixo 
Alentejo
cimbal@cimbal.org.pt

CONFAGRI
confagri@confagri.pt

Consulai, Lda
martamendes20@gmail.com

COTR-Centro Operativo e de Tecnologia 
de Regadio
info@cotr.pt

Docapesca - Portos e Lotas, SA
filipe.pedro@docapesca.pt

EMAS de Beja E.M
alexandra.tadeia@emas-beja.pt

Entidade Regional de Turismo 
do Alentejo e Ribatejo
geral@turismodoalentejo-ert.pt

Erfolconter,Lda
geralbeja@erfolconter.pt

GeekCase Sistemas Informáticos
geral@geekcase.pt

GROWMART
info@groumart.pt

Guarda Nacional Republicana 
- Comando Territorial de Beja
ct.bja@gnr.pt

Harmony Rhythms Unipessoal
geral@atual.pt

IEFP . Instituto do Emprego e Formção 
Profissional
delegacao.alentejo@iefp.pt

IFAP-Instituto de Financiamento 
da Agricultura e Pescas
anabela.barreto@ifap.pt

Instituto Politécnico de Beja
geral@ipbeja.pt

Magos Irrigations Systems, SA
marketing@magos.pt

Marinha Portuguesa
recrutamento@marinha.pt

Mário Oculista, Lda
mario@consultoriaoptica.com.pt

Millennium bcp
marta.gomes@millenniumbcp.pt

Municipio de Almodôvar
silvino.brito@cm-almodovar.pt

Município de Castro Verde
geral@cm-castroverde.pt

Município de Ourique
geral@cmourique.pt

Município de Portel
turismo@portel.pt

Municipio de Vidigueira
turismo@cm-vidigueira.pt

NERBE/AEBAL
hugogoncalves@nerbe.pt

NERBE/AEBAL - Edia
joaocoelho@nerbe.pt

Novo Banco
sergio.eira@novobanco.pt

Nutriprado
ntriprado@nutriprado.pt

PDR 2020
pdr2020.apoio@pdr-2020.pt
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PMV - Pedro Mendonça Verissimo - 
Serviços Agrícolas, Lda
pedroverissimobatista@gmail.com

Printus Fox 2
geral@foxz.pt

Rádio Pax Cooperativa de Serviços, CRL
claudiahilario7@gmail.com

Rota do Guadiana - Associação 
de Desenvolvimento Integrado
rota@rotaguadiana.org

Ruralbit, Lda
geral@ruralbit.pt

Trevo-Floresta, Agricultura e Ambiente, Lda
geral@otrevo.pt

Voz da Planície - Coop. Cultural 
de Animação Radifónica, CRL
radio@vozdaplanicie.pt

Pavilhão Terra Fértil
Adega Cooperativa de Vidigueira, 
Cuba e Alvito
danielaalmeida@adegavidigueira.pt

António Luz
a.chaveca.luz@gmail.com

Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches
josemiguel@coopbejabrinches.pt

Cooperativa Agricola de Moura e Barrancos
ana.almeida@azeitemoura.pt

Despensa d&#39;Avó
rcn169@gmail.com

Diogo Xavier Mendes Marques Brás 
(O Algarvio)

Herdade Tinto e Branco - Quinta do Paral
mplca@quintadoparal.com

Industria de Cutelarias lusitana, lda
cutelarias@curel.pt

João Guerreiro - Comércio de Produtos 
Alimentares, Unip.
joaopauloguerreiro16@gmail.com
Luppi Smiles Unipessoal, Lda
luppi.geral@gmail.com

Manuel Joaquim Conceição de Matos
mjcm6007@gmail.com

Migdalo, S.A
geral@migdalo.com

NCCAVACO - Produtos Alimentares
queijaria.almocreva@almocreva.pt

Orivarzea, SA
filipe.ventura@orivarzea.pt

Publiagro, Publicações Agricolas, Lda
info@flfrevista.pt

Sociedade Agrícola Encosta do Guadiana
info@pacodoconde.com

Sociedade Agrícola Monte Novo e 
Figueirinha, Lda
geral@figueirinha.pt



Pavilhão da Pecuária
AACB - Raça Bovina Garvonesa
aacampobranco@sapo.pt

Aberdeen-Angus Portugal
geral@aberdeen-angus.pt

ACOS - Raça Campaniça
geral@acos.pt

Algarchurra-Assoc.Criadores de Ovinos 
da Raça Churra Algarvia
algarchurra@gmail.com

AMIBA-Assoc. Criad. Bovinos Raça Barrosã
geral@amiba.pt

ANCOTEQ-Assoc.Nac.de Criad.de Ovinos 
da Churra da Terra Quente
ancoteq@sapo.pt

ANCPA - Associação Nacional 
dos Criadores do Porco Alentejano
porcoalentejano@gmail.com

Apromeda - Raça Ovina Mondegueira
secretariatecnicaapromeda@gmail.com

Assoc. Nacional Criadores de Ovinos 
Raça Churra Galega Bragançana
acobbraganca@gmail.com

Associação de Criadores de Bovinos 
Mertolengos
geral@mertolenga.com

Associação de Criadores do Porco 
Alentejano
acpaourique@gmail.com

Associação de Criadores e Amigos 
do Ponei da Terceira
poneidaterceira@gmail.com

Associação dos Criadores da Raça 
Cachena
lg@cachena.pt

Associação Portuguesa de Criadores 
Bovinos Salers
apcbsalers@gmail.com

Associação Portuguesa de Criadores da 

Raça Limousine
geral@limousineportugal.com

Associação Portuguesa de Criadores de 
Ovinos da Raça Merina Precoce
apcormp@gmail.com

Badana - Associação Nacional de Cria-
dores da Raça Churra Badana
churra.badana@sapo.pt

Centro de Competência da Caprinicultura
c.c.caprinicultura@gmail.com

Chocalhos Pardalinho
geral@chocalhospardalinho.pt

Direcção Regional da Agricultura 
- Raça Bovina Ramo Grande
info@drag@azores.gov.pt

FERA-Federação Nacional das Associa-
ções de Raças Autoctones
direcao@fera.com.pt

ITS - Etsa
carla.pereira@etsa.pt

Livro Genealógico da Raça Suffolk
suffolk@apormor.pt
Monte da Barca, S.A
marques@montedabarca.com

Ovipor
administracion@ovipor.com
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Pavilhão Artesanato
Antónia Rosa Boaventura Mestre Pimenta
arosapimenta@live.com.pt

António Augusto Sim Sim
psimsim@hotmail.com

Artesanato Lourenço
artesanatolourenco@gmail.com

Boneca de Trapo
deadfallingstar@gmail.com

Carola &amp; Borralho
pelescarolaborralho@sapo.pt

Cristina Mafalda Pires Reys e Sousa
gestosmagicos@hotmail.com

Ecolã
ecolaportugal@hotmail.com

Entretengas da Arsénia
arsenia.calvario@gmail.com

Horsefire - Artigos de Equitação
geral@horsefire@gmail.com

Joaquim Boavida
joaquimboavida11@gmail.com

Joaquim Manuel Zambujo Pimenta
jpimenta8@gmail.com

José Rodrigues Amendoeira
a.tomas@sapo.pt

Manuel João Soares Pica
jpica1300@gmail.com

Rita Lopes Doria Pacheco
ritap22@hotmail.com

Signinum, Gestão de Património Cultural
miguel.rodrigues@xpectraltek.com

Vitorino &amp; Simão - Calçado Artesanal
o.alazao@hotmail.com

Exterior da Avenida
A. Matos Car - BMW
paulamatos@amatoscar.pt

A. Matos Car – Citroen
paulamatos@amatoscar.pt

A. Matos Car - Isusu
paulamatos@amatoscar.pt

A. Matos Car - Kia
paulamatos@amatoscar.pt

A. Matos Car - Opel
paulamatos@amatoscar.pt

Auto Saluquia Beja Reparadora, Lda
jose.caro@autosaluquia.com

Bautista Santillana. SL
david@bautistasantillana.com

Boutigest- Mobilidade Automóvel, S.A
geral@boutigest.pt

BPI
ricardo.bruno.sabrosa@bancobpi.pt

Cachapuz
marketing@cachapuz.com

Caixa de Crédito Agrícola Mutuo
beja@creditoagricola.pt

Canudo Lança, lda
geral@canudolanca.pt

Central de Cervejas
luis.miranda@centralcervejas.pt

Delta Cafés
nuno.barbosa@delta-cafes.pt

Estufas Minho, SA
nsilva@estufasminho.pt

Motorex, Comércio de Automóveis, SA
dina.fitas@motorex.pt

Multiauto - Sociedade de Comércio de 
Automóveis
dina.fitas@multiauto.pt

S. José Pneus
marketing@sjosepneus.com

18 | OVELHA expositores





sau dade no c op o.
alentejo  na  alma .

WEBINAR
www.ovibeja.pt

Sustentabilidade 
do Setor Vitivinícola 

do Alentejo 

22 de abril | 15h00






