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ACTIVIDADES. PARALELAS 
Espaço de ref exão e debate 
A Feira Internacional de Agricultura, Pe 
cuária e Alimentação tem sido, ao lon 
go dos anos, um espaço de informação e 
de reflexão sobre os problemas e desafios 
40 sector. A edição deste ano cumpre, 
mais uma vez, essa missão de debate so 
'bre o presente e o futuro do mundo rural 
com uma série de conferências, seminá 
rios e outros eventos, hoje, amanhã e no 
sábado. O programa de actividades para 
lelas da Agro 2022 conta,já hoje, com um 
seminário sobre 'Estratégia de Prevenção 
e Vigilância de Espaços Florestais', orga 
nizado pela Forestis - Associação Flores 
tal de Portugal'. 
A Comunidade Intermunicipal do Cáva 

do aproveita a Agro :2022 para divulgar o 
seu programa 'Vai dar uma curva'. 
Amanhã, sexta-feira, a Confederação 

Nacional de Cooperativas Agrícolas e do 
Crédito Agrícola de Portugal (CONFA 
GRI) debate 'A Agricultura na Região 
Norte no período de 2022/2030'. A direc 
tora regional de Agricultura e Pescas do 
Norte, Carla Alves, e o presidente da 
CONFAGRI, Manuel dos Santos Gomes, 
são dois dos participantes na conferência 
onde serão abordagens as perspectivas fu 
turas dos sectores do leite, carne, vitivini 
cultura, florestas, frutas e hortícolas 
Por seu-lado, a Escola Superior Agrária 

do Instituto Politécnico de Viana do Cas 
telo promove a discussão da questão da 
'Soberania Alimentar em Portugal'. 
A Universidade de Trás-ts-Montes e Al 

to Douro traz ,à Agro 2022 o tema 'Agri 
culturas 2030. Desafios e Oportunidades 
da Agricultura, Floresta, Pecuária. 

O segundo dia da Agro 2022 é ainda 
marcado pela debate do tema '+Agricul 
tura + Ambiente + Responsabilidade+, 
numa iniciativa do Município da Póvoa 
de Varzim ·e da empresa LIPOR. 
No sábado, a Federação Nacional das 

Associações de Raças Autóctones e a As 
sociação Florestal e Ambiental de Vila· 
Pouca de Aguiar traz à Agro 2022 o semi 
nário 'A capacitação como ferramenta pa 
ra o desenvolvimento sustentável - Escola 
de Pastores' . 
Ainda no sábado, a Associação das Ter 
ras Altas do Homem, Cávado e Ave 
(ATAHCA) e o INIAV/Banco Português 
de Germoplasma Vegetal organizam o se 
minário· 'Territórios Sustentáveis - Cami 
nhos da Valorização'. 
Segundo o presidente da ATAHCA, José 

Mota Alves, "a fase que vivemos merece 
uma reflexão sobre o tema em discussão e 
obriga-nos a pensar o futuro olhando para 
os territórios e sua sustentabilidade", 
adiantando.que "todos somos necessários 
para valorizar mais a sustentabilidade de 
cada território, sem deixarmos de produ 
zir e mantermos actividades .que são in 
dispensáveis à economia, à alimentação 
humana e animal". Antecipando o debate, 
o presidente da ATAHCA considera que 
"é importante mantermos a biodiversida 
de e os ecossistemas, porque se não o fi 
zermos podemos comprometer o futuro 
das gerações vindouras". No seminário 
serão apresentados testemunhos de "que 
nos ajudarão a encontrar as melhores so 
luções sem prejudicar a sustentabilidade 
dos territórios". 
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