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António Jorge Pires

O município de Águeda apre-
sentou o projecto “Agricultura,
Semente de Sustentabilidade” e
as dificuldades de implantação
do mesmo, durante o II Fórum
do Interior – Pensar e Agir para
a Sustentabilidade e Viabilidade
dos Territórios de Baixa Den-
sidade, que decorreu na Uni-
versidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro (UTAD), na semana
passada, organizado pela As-
sociação Animar.

O município de Águeda in-
tegrou as boas práticas do pai-
nel “A importância dos baldios
para a agricultura familiar e
sustentabilidade dos territórios
rurais”, que teve como relator
Pedro Soares, da Universidade
de Lisboa – IGOT/Projeto Ru-
ranimar.

Gil Nadais, presidente da Câ-
mara Municipal de Águeda, re-
feriu, na sua intervenção, que
“quando lançámos o projecto,
em 2011, desconhecíamos as
burocracias e os constrangi-
mentos que íamos enfrentar
para a agricultura gerar rendi-

mentos para os pequenos pro-
dutores”. 

O autarca aguedense defen-
deu neste fórum que a autar-
quia tem dificuldade em traba-
lhar com pessoas verdadeira-
mente motivadas para a prática
da agricultura e alertou para a
necessidade de existir um
plano de formação flexível para

o meio rural, devendo ser en-
carada como instrumento de
desenvolvimento territorial,
bem como a necessidade de
um modelo de acompanha-
mento a empreendedores, por
exemplo ao nível de elaboração
de candidaturas ao PRODER,
elaboração de Plano de Negó-
cios e Marketing e também

com aconselhamento contabi-
lístico.

Gil Nadais afirmou ainda que
“a agricultura, a floresta, o tu-
rismo, são áreas de oportuni-
dade no concelho de Águeda,
identificadas no âmbito da Es-
tratégia de Especialização In-
teligente (S3) dadas as caracte-
rísticas de ruralidade do terri-

tório” e que o próximo Quadro
de Apoio trará novidades para
este sector, “o que exige mobi-
lização das autarquias para
apoiar as populações que pre-
tendam criar emprego nestas
comunidades”.

Águeda é um
“caso de estudo”

Já Pedro Soares, relator do
painel, defendeu que o projecto
desenvolvido pelo município
de Águeda traduz uma “mu-
dança de paradigma, sendo um
caso de estudo”, dado o desíg-
nio e o papel da autarquia.

O Fórum do Interior juntou
técnicos, dirigentes associati-
vos, académicos e políticos, en-
tre presidentes de câmaras mu-
nicipais e o ministro-Adjunto e
do Desenvolvimento Regional,
Manuel Poiares Maduro, para
encontrar soluções para os
problemas que afectam as co-
munidades rurais – nomeada-
mente o envelhecimento po-
pulacional, baixa natalidade,
desertificação, falta de em-
prego, fracas acessibilidades,
entre outros. |

Águeda denuncia “entraves” 
a projecto de agricultura 
Projecto Autarquia aguedense fala em “constrangimentos e burocracias” que travam
desenvolvimento da agricultura rentável para pequenos produtores

D.R.

Gil Nadais, primeiro na foto, interveio no Fórum do Interior 



  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 6,14 x 1,43 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 56734736 21-11-2014

Águeda denuncia “entraves” 
a projecto de agricultura  P20


