
 

 

 

 

 

 

CONVITE – FÓRUM NACIONAL DE APICULTURA 2022 
Santarém, 14 de novembro de 2022 
 
Nos próximos dias 18, 19, e 20 de Novembro realizar-se-á em Santarém, na Casa do Campino, o XXI Fórum 
Nacional de Apicultura e a XIX Feira Nacional do Mel. 
 
A FNAP – Federação Nacional dos Apicultores de Portugal, a Câmara Municipal de Santarém e a Associação dos 
Apicultores da Região de Leiria, Ribatejo e Oeste, uniram esforços na organização deste evento nacional, no 
sentido de promover e debater o setor apícola, tão importante para o País e para a região do Ribatejo. 
 
A apicultura é uma atividade económica capaz de gerar rendimentos e que, desta forma, fixa as populações nos 
meios rurais, onde o apicultor é interveniente fundamental na gestão sustentável dos recursos do território e da 
natureza. 
 
O programa de ambos os eventos prevê três dias de grande atividade, com workshops de formação dedicada e 
dirigida aos ativos do setor apícola nacional, um dia de discussão aberta dos temas setoriais mais pertinentes e 
no qual participarão apicultores, dirigentes associativos, técnicos e investigadores, os quais, num ambiente de 
convivência e franca discussão, procurarão encontrar e definir os caminhos futuros da atividade apícola, e da 
valorização e sustentabilidade dos territórios rurais de Portugal. 
 
A XIX Feira Nacional do Mel constitui-se como o espaço de apresentação e divulgação das melhores práticas, 
produtos e projetos que vêm surgindo no setor apícola nacional e internacional. 
 
Considerando a relevância e atualidade de ambos os certames, e seguros da sensibilidade de V. Exas. para com 
as dinâmicas que visam promover e valorizar os setores empreendedores e em crescimento, os quais 
contribuem, através dos seus produtos, para o desenvolvimento socioeconómico do país, endereçamos-lhe o 
presente convite, o qual, estamos certos, merecerá a sua melhor atenção. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 

A Comissão Organizadora 
 
 
 

 
 
 

Ricardo Gonçalves 
Presidente da Câmara Municipal de Santarém 

Manuel Gonçalves 
Presidente da Direção da FNAP 

 
 
 
 
 
 
 

Exmos. Srs. 

Deputado Pedro do Carmo 

Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas da AR 

Palácio de S. Bento 

Praça da Constituição de 1976                
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