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Os produtores de tomate
da região não serão penali-
zados este ano por Bruxe-
las caso não consigam atin-
gir a produção mínima de
60 toneladas por hectare, e
terão acesso garantido aos
financiamentos do próximo
quadro de apoio.

No final de uma reunião
com o responsável da Dire-
ção Regional de Agricultu-
ra de Lisboa e Vale do Tejo
(DRAP-LVT), realizada
esta segunda-feira, Amân-
dio Freitas, presidente da
Federação de Agricultores
do Ribatejo, anunciou que
aquela instituição lhe ga-
rantiu que os interesses dos
produtores da região estão
salvaguardados.

Para o efeito, a DRAP-
LVT emitiu 280 declara-
ções atestando que as in-
tempéries de Maio e Junho
impossibilitaram os agricul-
tores de cumprir o normati-
vo.

Desta forma, o documen-
to da DRAP-LVT permite
que os produtores de toma-

Bruxelas não penaliza produtores de tomate

te afectados pelos prejuízos
do mau tempo continuem a
receber os apoios comuni-
tários com base no históri-

co de produção mesmo que,
neste ano, não consigam
atingir a produção mínima
de 60 toneladas por hecta-

re, como é exigido pelo des-
pacho normativo 25/2008.

Com a declaração agora
emitida pela DRAP-LVT,

que abrange 8400 hectares
de produção agrícola de to-
mate, os 280 produtores
têm a garantia de que não
serão afectados no cálculo
do histórico de ajudas co-
munitárias – neste caso, do
Regime de Pagamento Úni-
co (RPU) – que irão rece-
ber nos próximos anos.

Segundo Amândio Frei-
tas, “a direcção regional
demonstra estar em sintonia
com os agricultores e fez
um bom trabalho de casa no
levantamento da situação
no terreno”.

“Os técnicos trabalharam
de forma eficaz e célere”,
afirmou o responsável,
acrescentando que estas
declarações abrangem a
maioria dos agricultores
afectados, cuja produção
representa cerca de 97 por
cento do total do país.

No caso dos prejuízos na
vinha, a direcção regional
comunicou a Amândio Frei-
tas que não tem conheci-
mento oficial do problema
mas comprometeu-se a fa-

zer um levantamento das
situações e a encaminhar o
assunto aos serviços do mi-
nistério.

Ao nível do sector vitivi-
nícola, as intensas chuvadas
afectaram “centenas de hec-
tares”, provocando, em
muitos casos, “perdas de
100 por cento”, na produ-
ção, afirmou Amândio Frei-
tas.

Em termos gerais, a fede-
ração estima que “sessenta
por cento da produção” es-
teja perdida, alertando para
os “problemas gravíssi-
mos” que vão atingir as ade-
gas cooperativas, que de-
pendem das uvas dos seus
associados, e se encontram
numa situação concorren-
cial mais fragilizada.

Para a fileira da vinha, a
Federação de Agricultores
do Ribatejo pede a decla-
ração do estado de calami-
dade pública, para que se-
jam accionados mecanis-
mos compensatórios para
os produtores da região.

Filipe Mendes

A Escola Superior Agrá-
ria de Santarém (ESAS)
quer assumir-se como uma
‘incubadora’ de empresas
ligadas ao sector da agro-
indústria, no sentido de op-
timizar as suas instalações
e equipamentos, dando um
impulso aos recém-licen-
ciados da instituição que
pretendam concretizar uma
ideia de negócio.

Para isso, o director da
ESAS quer contar com a
colaboração e assessoria
técnica por parte da Escola
Superior de Gestão - que
também integra o Instituto
Politécnico de Santarém -
para “alavancar” novos pro-
jectos de cariz aplicado.

“Possuímos Oficinas Tec-
nológicas (OT) que neste
momento estão subaprovei-
tadas. E para que sejam um
bom investimento público,
têm que ver o seu potencial
desenvolvido”, refere o di-
rector da escola, António
Azevedo.

“Temos capacidade insta-
lada para produzir com qua-
lidade e agora, queremos
saber até que ponto pode-
mos pegar em jovens licen-
ciados, que tenham vocação
e espírito empreendedor, e
perceber como é que podem
utilizar as nossas instala-
ções para concretizar uma
ideia de negócio”, explica
o responsável.

A Escola Agrária servirá
assim como uma platafor-
ma de ‘spin-off’, utilizan-

do o capital de conheci-
mento que o Parque de
Ciência e Tecnologia po-
derá potenciar, “aprovei-
tando o know-how que cir-
cula na rede”.

“Queremos dar a oportu-
nidade aos nossos recém-li-
cenciados para criar o pró-
prio negócio dentro da es-
cola: a questão é dizer que

temos cá um programa de
empreendedorismo e afir-
mar que há a possibilidade
de ser empreendedor cá
dentro”, especificou o res-
ponsável.

Neste momento, a ESAS
viu concluído o processo
que vai permitir ter “água à
superfície” para irrigação
da Quinta do Galinheiro,

Escola Agrária quer ser viveiro de empresas

um aspecto tido como fun-
damental para o director da
instituição no sentido de po-
tenciar aquele espaço.

“Isto significa que vamos
conseguir adaptar todo este
terreno para fazermos quin-
tas académicas, à semelhan-
ça do programa iniciado no
ano passado, onde os alu-
nos já começaram a produ-

zir produtos hortícolas”, re-
feriu.

A ideia, disse o responsá-
vel, é depois tentar escoar
essa produção através dos
serviços de acção social,
que passam assim a dispor
de uma outra fonte de ren-
dimento.

Actualmente, a ESAS já
produz vinho na sua adega
industrial, e pretende comer-
cializá-lo para restaurantes
da região. Recentemente,
viu também aprovado um
programa comunitário para
a plantação de mais vinha e
qualificação, em termos de
castas, da existente.

Para além da OT de car-
nes industriais e da Queija-
ria, a escola vai proceder,
no âmbito do PRODER, à
plantação de 5 hectares de
olival, facto que poderá
constituir-se como uma ou-
tra área a explorar.

Por outro lado, a direcção
da escola pretende avançar
com “a creditação de com-
petências profissionais” dos
seus alunos, aproveitando o
processo de Bolonha.

“Estamos a creditar ac-
tualmente competências
profissionais adquiridas no
exterior, mas as que cria-
mos cá, por exemplo ao ní-
vel dos laboratórios e traba-
lhos específicos, não estão
a ser tidas em conta, e re-
presentam mais-valias para
a colocação dos nossos téc-
nicos”, explica António
Azevedo.

O pólo da Quinta do Ga-
linheiro, na zona de S. Pe-
dro, possui cerca de 18
hectares de terreno, labora-
tórios, oficinas tecnológi-
cas de produtos alimentares
de carne, leite, vinho e hor-
tofrutícolas, para além de
vacaria, ovil e capril.

A escola acolhe com re-
gularidade projectos de in-
tervenção comunitária,
como oficinas pedagógicas
para crianças, no sentido de
“despertar para a cidadania
e solidariedade”, e marca
presença no Banco Alimen-
tar da região.

A direcção da escola
equaciona ainda avançar
com um projecto desporti-
vo ao nível das escolas que
constituem o IPS, que abar-
cam um universo de 3000
alunos, com a construção de
ginásios, como forma de fi-
xar a população flutuante
estudantil, que geralmente
abandona a cidade aos fins-
de-semana.

Todos estes projectos se-
guem uma linha de acção
que é a da potencialização
de recursos e da criação de
convergências.

“Há muito saber instala-
do, mas há também muita
desarticulação”, lamenta
António Azevedo, deixan-
do um repto: “é necessário
que nos olhem como um
parceiro importante para o
desenvolvimento da re-
gião”.
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“Há muito saber instalado, mas há também muita desarticulação”,
lamenta António Azevedo, director da ESAS

“A direcção regional demonstra estar em sintonia com os agricultores e fez um bom trabalho
de casa no levantamento da situação no terreno”, afirma Amândio Freitas
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