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Ovibeja 2015 

Sob o tema “Todo o Alentejo deste mundo” e pela primeira vez desde a elevação do “cante 
alentejano” a património imaterial da humanidade, realizou-se, em Beja, entre 29 de abril e 3 de maio, 
a 32ª edição da OVIBEJA. 

O MAM marcou a sua presença nesta que se afirmou já como uma das principais feiras agrícolas do 
país, com um espaço institucional e mediante a participação em vários encontros técnicos e outras 
iniciativas que decorreram durante o certame. 

A feira foi inaugurada na manhã de 29 de abril pelo Primeiro-ministro que se fez acompanhar, na visita 
à feira, pela Ministra da Agricultura e do Mar.  

O espaço do MAM, cuja organização foi coordenada pelo GPP e envolveu a DRAP Alentejo, a DGADR, a 
DGAV, o ICNF, o INIAV e a AG PDR2020, constitui-se numa ilha com vários pontos com informação 
temática, nomeadamente de “Mercados e preços”, “Internacionalização/GLOBALAGRIMAR”, “Política 
Agrícola Comum e PDR 2020”, “Montado e biodiversidade”, “Bolsa de Terras”, “Regadio, uso eficiente 
da água e do solo”, “Agricultura biológica”, “Sanidade animal e vegetal” e “Inovação”.   

Na tarde de 29 de abril, a Ministra da Agricultura e do Mar procedeu, no espaço do Stand do MAM, à 
assinatura do protocolo de constituição do “Centro de competências da lã”. Este centro que envolve 
na sua constituição 23 entidades, designadamente, instituições de ensino e investigação como o INIAV, 
Escolas Superiores Agrárias e Universidades, associações de produtores, cooperativas, empresas e 
associações de desenvolvimento rural, é uma parceria aberta que tem como principais objetivos 
promover o desenvolvimento económico, social, técnico e tecnológico do sector das lãs e lanifícios. 
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