
   

 

Discurso do Embaixador Jean François Blarel 
por ocasião da entrega das insígnias de Comendador da Ordem do Mérito Agrícola 

ao Professor Doutor Nuno Vieira e Brito, 
Docente da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo  

 
Palácio de Santos, 8 de julho de 2016 

 

 

Senhor Professor Doutor Nuno Vieira e Brito, 

 

Senhor Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, 

Caro Embaixador do Japão, 

Senhoras e Senhores, 

 

Gostaria de começar por desejar as boas-vindas ao Palácio de Santos a todos os presentes, 

neste belo dia de Verão, por ocasião da entrega das insígnias de Comendador da Ordem do 

Mérito Agrícola ao Professor Doutor Nuno Vieira e Brito. Esta distinção, umas das mais 

antigas da República francesa, pretende recompensar o percurso brilhante de uma 

personalidade portuguesa que se distinguiu nas diversas funções que exerceu ao serviço da 

agricultura. 

 

Caro Professor, 

Antes de proceder à entrega desta condecoração, permita-me relembrar o percurso 

profissional de mais de 30 anos que a República francesa pretende homenagear hoje. 

 

Embora tenha nascido em Lisboa em 1961 ̶ sei que irá festejar o seu 55° aniversário no 

próximo domingo  ̶ , o Senhor é, acima de tudo, um vimaranense que não esconde a paixão 

que tem pela sua região, o Minho. Voltarei a este ponto mais à frente. 

 

Veterinário de formação, licenciou-se na Escola Superior de Medicina Veterinária da 

Universidade Técnica de Lisboa, em 1984. Efetuou, depois, uma pós-graduação em 



 

 

Produção Animal pelo Instituto Agronómico do Mediterrâneo de Saragoça, em Espanha, 

onde obteve, alguns anos mais tarde, um mestrado na mesma área. 

 

A nível profissional, não se cingiu às questões veterinárias e procurou sempre fazer a 

ligação com outras áreas de intervenção. Em 1985, ingressa na função pública como técnico 

superior da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho. Em 1988, inicia a sua 

carreira docente na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 

instituição à qual ainda pertence e onde exerce atualmente o cargo de Professor adjunto e da 

qual também foi Vice-Presidente entre 2007 e 2011. Entre 1989 e 2006, assegura 

cumulativamente as funções de Professor e de Diretor do Laboratório de Sanidade e 

Genética Animal da Escola Superior Agrária de Ponte de Lima. Este interesse pela genética 

animal é bem visível nas suas inúmeras publicações científicas e técnicas sobre o tema, em 

particular sobre as raças bovinas autóctones da região noroeste de Portugal que serão, aliás, 

o tema da sua tese de doutoramento em ciências veterinárias apresentada, em 2002, na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O Senhor foi ainda responsável pela 

candidatura para elevar o cavalo garrano a património nacional, projeto a que se dedicou 

com particular empenho. 

 

A par da sua atividade docente, foi também fundador e coordenador do grupo “Food and 

Safety Quality Group”, onde desenvolveu atividades técnicas e científicas na área da 

qualidade e segurança alimentar. Foi coordenador científico de diversos projetos de 

valorização de recursos alimentares, nomeadamente do Programa Conservação e 

Melhoramento das Raças Avícolas Portuguesas no quadro do Programa de 

Desenvolvimento Rural para o período 2008-2010. 

 

Em 2009, dá início à sua carreira política a nível local, sendo cabeça de lista do CDS-PP à 

Assembleia Municipal de Guimarães nas eleições autárquicas desse ano. Cessa as suas 

funções em novembro de 2011 após ter sido escolhido pela então Ministra da Agricultura, a 

Professora Doutora Assunção Cristas, para assumir o cargo de Diretor Geral de Veterinária 

em novembro de 2011. Após uma restruturação interna, sob o seu mandato, esta Direção 

viria a denominar-se, alguns meses depois, Direção Geral de Alimentação e Veterinária 



 

 

(DGAV), com a introdução das áreas da alimentação e da fitossanidade. A nível 

internacional, assumiu então os cargos de Chief Veterinary Officer (CVO), de delegado de 

Portugal na Organização de Saúde Animal e de administrador da Agência Europeia de 

Medicamentos.  

 

Desde então, cultivou sempre excelentes relações com a França, tanto a nível dos assuntos 

europeus como a nível bilateral, em particular com o Conselheiro agrícola para a Península 

Ibérica. Destacaria o facto de ter participado ativamente, juntamente com o nosso país, para 

o desenvolvimento da REMESA (Rede Mediterrânica de Saúde Animal), que reúne os 

países da bacia do Mediterrâneo, e também Portugal. 

 

Em janeiro de 2013, é nomeado Secretário de Estado da Alimentação e da Investigação 

Agroalimentar, pasta que não existia na altura e que lhe permitiu dar continuidade ao 

trabalho iniciado na DGAV: a internacionalização do setor agroalimentar. Durante as muitas 

missões oficiais ao estrangeiro que realizou, promoveu os produtos agroalimentares 

portugueses e facilitou a abertura de mercados, nomeadamente na Ásia e no Médio-Oriente. 

A presença do Embaixador do Japão testemunha o excelente trabalho que desenvolveu e os 

laços de amizade que criou por ocasião destas missões de diplomacia económica ao serviço 

do agroalimentar.  

 

No exercício das suas funções governamentais, trabalhou ainda para a definição de uma 

Estratégia para a Investigação e Inovação Agroalimentar e Florestal cujo objetivo é, 

designadamente, a diferenciação dos produtos agroalimentares portugueses através da 

inovação ou da criação de redes e parcerias entre os centros de investigação, as empresas e 

os agricultores.  

 

Como Secretário de Estado, reforçou a colaboração com França deslocando-se por várias 

ocasiões ao nosso país a fim de aprofundar as relações franco-portuguesas, nomeadamente 

na área da saúde pública veterinária.  

 

 



 

 

Caro Professor, 

 

Após um afastamento de quatro anos que nem sempre foi fácil, regressou recentemente à 

“cidade berço”, para junto da sua família. Retomou as suas funções docentes na Escola 

Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e mantém uma atividade 

política ao nível local, como membro da Assembleia Municipal de Guimarães. É, sem 

dúvida alguma, um Embaixador desta bela região portuguesa que recebeu, aliás, o prémio 

“Região Europeia da Gastronomia 2016”. Não surpreende, portanto, que tenha sido 

nomeado, no passado mês de Fevereiro, membro da Comissão de Viticultura da Região dos 

Vinhos Verdes.  

 

Além da paixão pelo Minho e pelos seus produtos locais (terroirs), gostaria de saudar o 

empenho e elevado sentido do serviço público que manifestou ao longo de todo o seu 

percurso profissional. 

 

A fim de homenagear a sua carreira - longe de estar concluída mas já tão notável -, e de 

distinguir uma personalidade que esteve sempre disponível para cooperar com a França 

mantendo um diálogo construtivo e caloroso, as autoridades do meu país decidiram nomeá-

lo Comendador da Ordem do Mérito Agrícola.  

 

 

Monsieur le Professeur Nuno Vieira e Brito, au nom du Ministre de l’Agriculture et en 

vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Commandeur de l’Ordre 

du Mérite Agricole. 

 

 


