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1. INTRODUÇÃO

No Despacho n.º 4043/2003 (2ª série) de S. Ex.a o Sr. Ministro da Agricultura,

Desenvolvimento Rural e Pescas, de 17 de Fevereiro (D. R. n.º 49-II Série, de 27 de

Fevereiro de 2003), foi determinada a elaboração de um Plano de Intervenção para a

Zona de Alqueva, contendo o diagnóstico da situação actual e propondo um conjunto de

acções adequadas ao cumprimento dos objectivos estabelecidos, que visavam o bom

aproveitamento da valência agrícola criada pelo Empreendimento de Fins Múltiplos de

Alqueva (EFMA).

A decisão de promover a elaboração de um Plano de Intervenção para a zona de

Alqueva veio colmatar uma das maiores lacunas associadas à implementação do

Empreendimento de Alqueva - o carácter disperso e manifestamente insuficiente e

desarticulado das acções levadas a cabo até à data, no que se refere às possibilidades de

produzir em regadio.

Os trabalhos realizados no âmbito da elaboração do Plano foram desenvolvidos

para responder às preocupações dos produtores, nomeadamente:

Quais as culturas que se podem realizar no regadio de Alqueva?

As culturas têm todas o mesmo interesse?

Há quem nos compre as produções? Onde podemos vender as nossas produções?

Se não há indústrias na região quem nos vai comprar alguns desses produtos?

Os preços serão compensadores?

E com este preço da água vai valer a pena produzir em regadio?

 Hoje a cultura até pode pagar! Mas como será quando a água chegar à minha

zona?

Não é melhor continuar a produzir no sequeiro e receber as ajudas?

Vamos fazer culturas com ajudas ou vamo-nos voltar para outras?

E com que dinheiro se o endividamento já é tão grande?

Haverá apoios? E daqui a quanto tempo?
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As questões colocadas são de natureza muito diversa, mas interligam-se umas nas

outras. Responder a estas questões, implicou a sua perspectivação no actual contexto

mundial, europeu, nacional e regional.

No contexto mundial, teve-se em conta a exigência feita pela Organização

Mundial do Comércio (OMC) no sentido de fazer funcionar a livre concorrência, as

críticas feitas às ajudas à produção existentes na União Europeia e as pressões daquela

Organização que motivaram esta última reforma da PAC.

No contexto da União Europeia, considerou-se a nova reforma da PAC, cujos

princípios, como atrás se referiu, vão de encontro às preocupações e às pressões da

OMC – e que levaram ao consequente desligamento parcial das ajudas à produção e à

criação de um regime de pagamento único. De facto, o regime previsto no 2º

regulamento refere expressamente que esta reforma, visa por um lado garantir um

rendimento aos agricultores e por outro possibilitar que estes determinem as produções

que irão realizar em função das necessidades do mercado e da procura dos consumidores

na condição de respeitarem determinados condicionalismos ambientais.

Mas a pressão da OMC continuará a exercer-se junto da União Europeia o que nos

obriga a considerar que esta reforma tem um carácter “provisório” e transitório.

Igualmente se podem antever pressões mais fortes, de natureza social, por parte dos

restantes sectores produtivos sobre “o regime de pagamento único”.

O alargamento da União Europeia a países com um importante sector agrícola, cria

novas condições neste sector o que também perspectiva modificações a curto e médio

prazo.

No contexto nacional, face ao entendimento existente sobre a necessidade do

aumento da competitividade dos diferentes sectores da economia, torna-se mais evidente

a importância deste objectivo para o sector agrícola, o que implicará a opção de realizar

culturas de elevado valor acrescentado, orientadas para a transformação e para a

exportação.

A importância de interligar a indústria utilizadora de matérias primas existente no

País e os produtores potenciará o aumento das exportações dos produtos transformados

e a redução das importações de matérias primas por estes utilizadas e permitirá

rentabilizar a capacidade agro-industrial existente na País.

No contexto regional, considerou-se a necessidade de travar o processo de

desertificação populacional existente. A inflecção desta situação passa pela
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diversificação das oportunidades na região e por um consequente acréscimo de produção

de riqueza.

Numa região, em que o peso da agricultura na economia é de 20%, em que a área

das explorações agro-florestais ocupa 80% do espaço total e em que os recursos

endógenos estão vocacionados e apresentam um enorme potencial para a agricultura,

torna-se imprescindível desenvolver esta actividade produzindo culturas geradoras de

riqueza e ambientalmente adequadas.

A Zona de Intervenção de Alqueva (ZIA), com uma área aproximada de 900 000

mil hectares envolve 19 concelhos e 97 freguesias das quais 56 são abrangidas pelo

regadio. A área de regadio projectada, totaliza 110 000 ha. Com os perímetros de rega

existentes, o regadio público atingirá os 133 000 ha ou seja 15% da área da ZIA.

Na ZIA existem 8 700 explorações das quais cerca de 3 000 (35%) serão

abrangidas pelo regadio. Cerca de 50% da área destas explorações encontra-se fora dos

actuais e futuros perímetros de rega.

Actualmente, 50% da área da ZIA é ocupada com pastagens e forragens, 15% com

trigo, 5,7 % por olival. Somente cerca de 6% é utilizada com culturas de regadio.

A área do Regadio de Alqueva é ocupada em mais de 80% por culturas de

sequeiro e apenas 16% por culturas de regadio. A ocupação cultural na área de

influência dos subsistemas apresenta diferenças significativas, nomeadamente no que

respeita ao olival, que representa 37 % da área no subsistema Ardila (margem esquerda

do Guadiana).

Predominam na ZIA os sistemas agro-silvo-pastoris e os silvo-pastoris,

respectivamente com cerca de 50% e 35% da área, enquanto que na zona destinada ao

Regadio de Alqueva, apesar de se manter a importância dos sistemas agro-silvo-

pastoris, aumenta o peso dos sistemas arvenses (20%) e dos sistemas arvenses de

sequeiro (13,6%).

A introdução do recurso água a partir da albufeira de Alqueva, permitirá utilizar

duma forma mais cabal o potencial endógeno das zonas que irão ser regadas, poderá

potenciar as áreas envolventes de sequeiro e contribuir de forma determinante tanto para

a diversificação das oportunidades, como para a criação de riqueza na região. O estudo

efectuado no âmbito da elaboração deste Plano, permitiu concluir que, num universo de

44 produtos, 27 são competitivos. A partir destes, estimou-se a riqueza que se pode

gerar nas áreas do Regadio de Alqueva, que é da ordem dos 300 milhões de euro por
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ano, o que representa 48% do Produto Agrícola Regional (Alentejo) e 9% do Produto

Agrícola Nacional.

A partir do estabelecimento de uma relação entre o investimento e o produto

gerado na região, obteve-se um valor para a elasticidade produto / investimento

estimado de 0,9, o que significa, que um crescimento de 1% do investimento se traduz

num acréscimo de 0,9% do Produto, ou seja o incremento é quase proporcional.

Demonstra-se assim, a enorme importância que virá a ter o regadio na produção de

riqueza para a região do Alentejo e para o País.

O Plano de Intervenção para a Zona de Alqueva, que é apresentado neste

documento, foi elaborado no sentido de criar condições que possibilitem: “a reconversão

dos sistemas culturais actuais, a transformação, o escoamento e venda dos produtos e a

utilização dos recursos públicos associados ao empreendimento”.

A apresentação e justificação do Plano é feita em cinco Tomos.

O Tomo 1 – Documento Principal do Plano - Apresenta a estratégia, os objectivos,

as medidas, as acções e a justificação das intervenções propostas, nomeadamente,

através da descrição dos problemas identificados. Inclui ainda, o horizonte temporal

definido, o orçamento elaborado, o financiamento e o modelo de acompanhamento

preconizados.

O Tomo 2 – Caracterização da Zona de Alqueva – Faz o enquadramento territorial

da ZIA, uma descrição do sistema global de Alqueva, caracteriza o clima, o solo, a

estrutura fundiária, o uso actual do solo e as explorações agrícolas e refere os Planos de

Ordenamento e as condicionantes de natureza ambiental.

O Tomo 3 – Identificação das potencialidades do regadio de Alqueva- Descreve os

produtos e o estudo sobre estes efectuados; apresenta o Quadro de Referência dos

produtos a realizar e uma previsão do valor gerado pelo regadio de Alqueva.

O Tomo 3 - Fichas – Apresenta informação sobre os produtos estudados, na forma

de uma ficha resumo e de uma carta da Europa dos quinze, com a representação dos

principais países importadores e exportadores.

O Tomo 4 – Identificação das potencialidades para produzir matérias-primas para

biocombustiveis na envolvente do regadio de Alqueva – Faz o enquadramento da

produção de biocombustiveis em Portugal e apresenta as potencialidades da ZIA para a

sua produção.
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O Tomo 5 – Atlas Rural da Zona de Intervenção de Alqueva – Apresenta o Atlas

criado especificamente para a ZIA, contendo 75 cartas; encontra-se organizado em seis

temas - Localização, Caracterização, Potencial, Zonas Ecológicas, Áreas Geográficas

dos produtos DOP e IGP e Turismo no Espaço Rural.

Por fim, refere-se, que o Plano de Intervenção para a Zona de Alqueva,

“introduzirá consistência e coerência às intervenções necessárias à implementação da

componente agrícola do EFMA, permitindo:

· Rentabilizar o Empreendimento de Alqueva;

· Tornar o Empreendimento de Alqueva num instrumento de reconversão e

modernização agrícola quer na óptica privada, quer na pública.”
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2. METODOLOGIA

Neste ponto são apresentados os princípios que nortearam a elaboração do Plano,
a seriação e descrição dos passos dados e dos trabalhos realizados e a definição dos
conceitos utilizados.

2.1 Descrição da metodologia

O Plano de Intervenção para a Zona de Alqueva, de acordo com a estratégia
definida, norteou-se pelos seguintes princípios:

 Aderência à realidade –para identificar correctamente os problemas existentes
e propor as medidas adequadas.

 Adequação da produção às necessidades do mercado – para promover os
produtos de qualidade requeridos pela comercialização e transformação.

 Valorização dos bens transaccionáveis – para incentivar a produção de bens
independentemente do tipo de ajudas.

 Participação activa dos agentes – para envolver os agentes na identificação
dos problemas, e na validação das soluções preconizadas.

 

 A amplitude das tarefas inerentes à elaboração deste Plano e a complexidade de
problemas associados à componente agrícola do Empreendimento de Alqueva,
evidenciou a necessidade de adoptar uma metodologia já validada noutros trabalhos.

 Tendo em consideração os vários aspectos referidos, optou-se por utilizar a
metodologia de “Planeamento de Projectos por Objectivos” (PPO) para conceber o
programa de actuação para a zona de Alqueva (Plano de Intervenção) e desenvolver na
sequência e em articulação, medidas e acções orientadas para a resolução de um
conjunto de problemas e direccionadas para grupos de agentes.

 No âmbito desta metodologia definiram-se etapas a concretizar:
 

 1. Caracterização da envolvente do plano;
 2. Identificação do problema-chave e hierarquização dos problemas;
 3. Identificação da Finalidade e dos Objectivos do Plano;
 4. Identificação das Medidas e das Acções.
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No âmbito da primeira etapa - Caracterização da envolvente do plano -

identificaram-se os diferentes grupos de agentes relacionados com o plano ou afectados,

nomeadamente os grupos de interesse e instituições.

Analisaram-se as alterações previstas no âmbito da PAC e suas repercussões em

Alqueva, interligando o quadro temporal de implementação das decisões com o

cronograma de execução das infra-estruturas de rega e as implicações das alternativas de

aplicação do regime de pagamento único.

Identificaram-se os Planos de Ordenamento com incidência na ZIA e as áreas

condicionadas por legislação nacional ou comunitária em matéria de ambiente.

Procedeu-se à caracterização dos aspectos relacionados com a água, o solo, a

estrutura fundiária e o uso actual do solo.

Sistematizaram-se todos os trabalhos realizados para a ZIA até 2003 e criou-se

uma base de dados especificamente para o efeito.

No âmbito da segunda etapa - Identificação do problema-chave e hierarquização

dos problemas – estruturaram-se os problemas por sectores, designadamente, Produção,

Comercialização e Transformação e procedeu-se á sua validação junto dos agentes dos

respectivos sectores, através de reuniões especificamente realizadas para o efeito.

Assim, ocorreram reuniões com um conjunto significativo de entidades das quais se

salientam as seguintes: CAP, Federação e diversas Associações de Agricultores do

Alentejo, Associações de Beneficiários, Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio e

Instituições de Ensino Agrícola; Federação das Indústrias Agro-Alimentares e

Associações consideradas mais relevantes face ao quadro dos produtos considerados

para a zona de Alqueva; MARL e Grandes Superfícies.

No âmbito da terceira etapa - Identificação da Finalidade e dos Objectivos do

Plano -  definiram-se a finalidade do Plano a partir do problema central e os objectivos

para os sectores da produção, comercialização e transformação a partir dos problemas

identificados.

No âmbito da quarta e última etapa - Identificação das Medidas e das Acções -

criou-se uma matriz de planeamento (MP) que permitiu identificar as medidas e as

acções que permitirão a concretização dos objectivos definidos.

Esta matriz, para além de permitir estruturar com coerência as medidas e as acções

necessárias, possibilitou ainda identificar pressupostos, criar indicadores objectivamente

verificáveis e estabelecer um sistema de controlo e avaliação.
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Tendo em vista a necessidade de interligar as actuações entre os vários sectores,

produção, transformação e comercialização, identificou-se o conjunto dos produtos

prioritários, sobre os quais viriam a incidir as acções do Plano.

Identificaram-se por isso os produtos, designados neste Plano por “Estratégicos” e

“Especiais”, tendo-se definido para isso os respectivos conceitos, que serão

apresentados mais adiante e que assentam em cinco parâmetros: área potencial de

produção, possibilidade de transformação, preço, procura e qualidade

Foram então estudados, com base nos cinco parâmetros referidos, quarenta e

quatro produtos, seleccionados por apresentarem condições técnicas de produção e

poderem servir de matéria-prima para uma ou mais indústrias.

Os produtos que apresentam competitividade por si e os que a atingem mediante

as ajudas disponíveis, foram organizados no Quadro de Referência das Culturas a

realizar no Regadio de Alqueva. Este foi estruturado em quatro grupos: Produtos

Estratégicos, Produtos Especiais, Outros Produtos Competitivos e Produtos Ajudados.

As designações dos grupos reflectem as diferenças apresentadas no parâmetro preço.

Considerou-se ainda necessário conhecer o impacto que aquelas culturas poderão

ter em termos de riqueza gerada. Estimou-se para isso, o valor acrescentado bruto a

preços de mercado a partir de uma previsão da ocupação cultural para o Regadio de

Alqueva, estabelecida com base numa rotação tipo e em produtos incluídos no Quadro

de Referência.

Por último, verificou-se a possibilidade de produzir matérias primas para

biocombustiveis no sequeiro, uma vez que no regadio existe um maior e mais

interessante leque de oportunidades.

2. 2Conceitos utilizados

 Produtos Estratégicos

São produtos que potenciam e que apresentam melhores condições para

constituírem o motor do desenvolvimento agrícola da zona de Alqueva.

Considerou-se que os produtos estratégicos deveriam ter possibilidade de

transformação em unidades industriais:
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 Conceito de Possibilidade de Transformação:

 produto que pode ser utilizado como matéria prima em indústria já existente;

 ou em novas indústrias que se venham a instalar (prazo de 3-5 anos).

A existência no País de indústria com capacidade para transformar produtos

provenientes do regadio de Alqueva ou de projectos para novas indústrias totalmente

definidos e concretizáveis a curto prazo, foi considerada indispensável para efeitos de

classificação de um produto como estratégico.

A procura destes produtos foi outro dos aspectos considerados como essencial:
 Conceito de Procura Forte:

 produto com elevado grau de utilização pela indústria e/ou de consumo em fresco;

 ou com perspectivas de aumento significativo de utilização pela indústria e/ou de consumo

em fresco, a curto prazo (nova procura - 3-5 anos);

 e com baixa capacidade de resposta pela produção nacional.

Considerou-se que os produtos estratégicos deveriam ter uma procura não

satisfeita muito significativa, a nível nacional e comunitário, correspondente a uma área

de produção superior a 25 000 ha.

Assim, tanto os níveis de utilização pela indústria, como os níveis de importação,

ou o acréscimo previsível de exportações, devem ser elevados. O consumo destes

produtos tem uma tendência crescente no mercado nacional e uma forte relação positiva,

com o rendimento disponível (elasticidade consumo/rendimento ≥ 0,5).

A existência de uma área potencial de produção elevada nas zonas que vão ser

regadas confere dimensão à oferta regional e potencia a possibilidade de transformação,

razões apontadas para a inclusão deste parâmetro na classificação dos produtos

estratégicos.
 Conceito de Área Potencial de Produção Elevada:

 produto para o qual existem condições edafo-climáticas para ser cultivado em

áreas significativas;

 e que pode ser cultivado em vários blocos ou noutras áreas dentro da zona de

influência de Alqueva.

Estabeleceu-se a área de 25.000 ha como limite mínimo para um produto ser

considerado como estratégico.

O preço dos produtos estratégicos tem de ser competitivo no quadro do mercado

mundial. Significa que o seu custo de produção tem de ser inferior ao preço de

referência do mercado mundial. Deve por isso ser "independente" do actual e do

previsível regime de ajudas.
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 Conceito de Preço Competitivo:

 produto cujos custos de produção se encontram abaixo do preço de referência

mundial;

Produto cujos custos de produção se encontram acima do preço mundial mas que

podem vir a atingir aquele mediante alterações nas tecnologias utilizadas.

Estabeleceu-se que os produtos estratégicos deveriam apresentar uma relação entre o

custo de produção e o preço de referência menor ou igual a 90%.

A qualidade dos produtos tem que estar de acordo com as necessidades da

transformação, apresentando características homogéneas num volume significativo.
 Conceito de Qualidade Boa:

 produto passível de ser produzido de acordo com normas de qualidade e

definidas pela indústria.

Estabeleceu-se como norma de qualidade, a possibilidade de produzir as

variedades requeridas pela indústria.

Na Fig.2.2-1 apresenta-se um esquema das características dos produtos

estratégicos.

 

Área Produção QualidadeProcura Preço Transformação

Forte

•Níveis de 
consumo 
elevados

•Níveis de 
importação 

elevados
•Taxas de 

crescimento 
das 

exportações 
elevadas

•Elasticidade     
> 0,5

Competitivo

•Custos de 
produção 

inferiores ao 
preço de 
Mercado 
Mundial

Possível e 
Assegurada

•Existência de 
industria no 

país com 
capacidade 
disponível

Elevada

•Condições
edafo-

climáticas 
adequadas em 
extensas áreas

Requerida 
pela Industria

•Produção das 
variedades 
dentro dos 
parâmetros 

requeridos pela 
industria

ESTRATÉGICOS

Fig.2.1 - 1 Esquema das características dos produtos estratégicos
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 Produtos Especiais

São produtos, que apesar de poderem não ser competitivos no quadro do mercado

mundial, nem terem uma procura generalizada, poderão ter interesse, se orientados para

um segmento de mercado próprio (mais limitado).

Estes produtos, podem dar um efectivo contributo para potenciar o

desenvolvimento de uma zona específica e, assim, constituir um complemento

importante para o desenvolvimento da região.

A sua zona de produção encontra-se circunscrita à região. A localização assume

pois grande relevância no que respeita à área potencial de produção. Esta é localizada e

corresponde a zonas restritas, com condições edafo-climáticas particulares (indutoras de

qualidade ou de épocas de maturação temporãs ou tardias).

Trata-se de produtos com uma qualidade elevada, que se deve a um conjunto de

aspectos diferenciadores que estão associados não só às condições edafo-climáticas, mas

também à utilização de variedades regionais ou ao recurso a processos tecnológicos com

origem ou história na região.

Todos estes aspectos conferem-lhes um valor acrescido, pelo que os produtos têm

condições para ser comercializados a preços mais elevados que o preço de referência

mundial, ou que o preço dum produto indiferenciado, tirando partido da qualidade, da

especificidade e/ou da possibilidade de produção fora da época.

De acordo com a metodologia adoptada para o Plano, também os produtos

especiais devem ser passíveis de transformação. No entanto, podem ter duas naturezas

distintas de utilização: constituírem matérias-primas para a transformação ou serem

vendidos em fresco. Em qualquer das circunstâncias, deverão ou poderão vir a fazer

parte do universo dos produtos com denominação de origem ou indicação geográfica -

os DO e os IG.

Os produtos efectivamente passíveis de transformação e, portanto, utilizados

sistematicamente como matérias-primas, deverão ter um processamento tecnológico

específico de alguma forma associado à região.

Os produtos, que embora sejam passíveis de transformação são preferencialmente

destinados ao consumo em fresco, deverão apresentar características que lhes confiram

uma qualidade superior (grau Brix, características organolépticas, etc.). Além disso,
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poderão ter a possibilidade de ser colocados no mercado externo ou no mercado interno

numa época de fraca oferta do produto.

Os produtos que apresentam preço não competitivo e procura segmentada, ou não

generalizada foram estudados tendo em conta os parâmetros acima considerados. Existe

um subconjunto destes produtos que, pela superior qualidade que os caracteriza, são

transaccionados a preços acima dos normais. Nestas circunstâncias tais produtos, que se

denominam Especiais, passam a ser competitivos.

Foi dada particular atenção aos produtos especiais passíveis de transformação

utilizados sistematicamente como matérias-primas.

Muitos destes produtos já foram objecto de uma análise específica no âmbito do

trabalho "Evolução dos Produtos Tradicionais com Nomes Protegidos" (IDRHa, 2004).

Na Fig 2.2-2 apresenta-se um esquema das características dos produtos

identificados como especiais.

 

 

Área Produção QualidadeProcura Preço Transformação

Segmentada

•Níveis de 
consumo baixo Flexivel

•Ajustado à 
qualidade

Especial

•Processo 
tecnológico 

originário da 
zona

Localizada

•Área restrita a 
condições 

edafo-
climáticas 

particulares

Elevada

•Produção com 
qualidade 

diferenciável

ESPECIAIS

•Caracteristicas 
organolépticas 

própria.
•Produtos fora 

de época

Fresco

Especial

Fig.2.2-2 Esquema das características dos produtos identificados como especiais
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 Outros Produtos Competitivos

 São os produtos que apresentando preço competitivo e qualidade, podem não
atingir um nível de procura forte ou área potencial de produção elevada ou não ter
possibilidade de transformação.

 Produtos Ajudados
 

O Produtos Ajudados são produtos não competitivos, que por via da ajuda

existente passam a sê-lo. Apresentam nível de procura forte e possibilidade de

transformação. A área potencial de produção pode não ser elevada.

2.3.Produtos considerados no Plano de Intervenção

 O Plano de Intervenção está orientado para um conjunto de produtos seleccionados

- os produtos prioritários - dos quais fazem parte a totalidade dos produtos estratégicos,

e produtos incluídos nos três outros grupos.

 Na Fig. 2.3 - 1 encontram-se identificados todos os produtos prioritários.

Fig.2.3-1 Quadro dos produtos prioritários

Azeite

Sementes forrageiras

Grão de bico

Amêndoa

Citrinos

Uva de mesa

ESTRATÉGICOS

Uva de vinho

Ameixa

ESPECIAIS

Batata conservação

Cebola

Pêra

Pêssego

Damasco

Luzerna

Noz

Milho

Melão

Outros Competitivos

Produtos Prioritários

Beterraba

AJUDADOS
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3. PROBLEMAS IDENTIFICADOS NOS VÁRIOS SECTORES

De acordo com a metodologia seguida, a segunda fase dos trabalhos, foi dedicada

ao levantamento dos problemas que justificam a existência do Plano. Decorrem, desta

fase todas as outras.

Ouvido um conjunto significativo de agentes e instituições, determinou-se que o

Problema Central na Zona de Intervenção de Alqueva é a Dificuldade na transformação

do sequeiro em regadio.

Identificaram-se e hierarquizaram-se na sequência, todos os problemas que

constituem causas da existência daquele problema-central. As causas das dificuldade de

transformação do sequeiro em regadio traduzem-se em insuficiências no âmbito da

produção, comercialização, transformação, serviços e de natureza institucional.

Face ao âmbito deste Plano detalharam-se os problemas verificados nas áreas da

produção, e da comercialização.

Assim, no que se refere à produção são quatro os grandes grupos de problemas:

• Dificuldades na escolha das produções;

• Insegurança do produtor no escoamento dos produtos;

• Dificuldades do empresário em aderir ao regadio;

• Dificuldades de adaptação das explorações ao regadio.

De facto, o desconhecimento das culturas regadas mais interessantes e adequadas

às explorações leva a que os produtores não se apercebam dos benefícios que o regadio

lhes pode trazer.

As culturas regadas são novas para os produtores, desconhecendo estes as

possibilidades de escoamento das mesmas.

São muitos os empresários que apresentam carências ao nível da gestão e da

capacidade técnica.

Na maioria das situações, o aparelho de produção está desajustado face às

necessidades do regadio. Para adaptação a esta realidade são exigidos avultados

investimentos, que o produtor frequentemente desconhece e/ou não tem capacidade

financeira para os realizar.
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No que se refere à comercialização são três os grandes grupos de problemas:

• Dificuldade na obtenção dos produtos;

• Dificuldades do processamento dos produtos;

• Dificuldade na colocação dos produtos.

Neste âmbito, verificam-se problemas nas relações contratuais, falta de

cumprimento dos padrões de qualidade definidos, irregularidades nos produtos

apresentados e também dispersão da oferta, consequência da reduzida dimensão e

excessiva fragmentação da propriedade, da dispersão cultural e varietal e de algum

individualismo dos produtores.

As infra-estruturas são por vezes desadequadas ou deficientes e os equipamentos

encontram-se desajustados ou em estado deficiente nomeadamente no que se refere à

capacidade de conservação, de secagem ou de frio.

A reduzida dimensão das Organizações de Produtores e a falta de organização da

comercialização traduzem-se numa dimensão de oferta, insuficiente.

Os mercados não conhecem os produtos nacionais e a capacidade de intervenção

dos agentes nacionais nos mercados é fraca.

No que se refere à transformação é generalizada a dificuldade de obtenção de

matérias primas produzidas no País e o desconhecimento sobre os produtores nacionais.
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4. ESTRATÉGIA E OBJECTIVOS DO PLANO

4.1 Estratégia
 

A estratégia de desenvolvimento agrícola para a zona abrangida pelo

Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva assenta em quatro grandes linhas:

• Interligação entre a agricultura – produtora de matérias primas – e a

indústria utilizadora dessas matérias primas.

• Organização dos produtores vocacionada para a comercialização dos

produtos.

• Orientação da produção para a exportação, produtos competitivos no

mercado mundial.

• Concentração de actuações num conjunto de produtos competitivos

4.2 Objectivos do Plano

O Plano tem cinco objectivos principais:

Objectivos do Plano

1. A um entar a procura dos produtos de Alqueva*

2. C riar dim ensão de oferta nos produtos de Alqueva*

3. A um entar o conhecim ento dos produtores sobre os produtos de 
Alqueva * 

4. A um entar a capacidade técnica na região

5. D esenvolver a com petitividade dos produtos * 

*produtos estratégicos e outros incluídos no cenário preconizado
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Objectivo 1 - Aumentar a procura dos produtos*

Níveis de procura elevados induzirão o aproveitamento das novas áreas regadas e

rendimentos adequados aos produtores.

Objectivos intermédios considerados:

 Aumentar a utilização pelas indústrias de matérias-primas produzidas
em Alqueva;

 Aumentar as exportações de produtos obtidos no regadio de Alqueva;
 Melhorar a imagem dos produtos obtidos no regadio de Alqueva.

Objectivo 2 - Criar dimensão de oferta dos produtos na região*

 Uma oferta significativa e organizada potencia unidades de transformação e

aumenta a capacidade de resposta às exigências dos mercados interno e externo.

 

 Objectivos intermédios considerados:

 Aumentar a adesão aos Produtos Prioritários;
 Promover a orientação das explorações;
 Promover a organização dos produtores orientada para a

comercialização.
 

 

Objectivo 3 - Aumentar o conhecimento dos produtores sobre os produtos*

 O conhecimento das culturas e tecnologias contribuirá para uma boa adesão dos

produtores e para uma produção com maior qualidade.

 

 Objectivos intermédios considerados:

 Promover a formação dos produtores
 Promover o acesso às inovações que vão surgindo sobre os produtos*
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Objectivo 4 - Aumentar a capacidade técnica na região

 A capacidade técnica constitui um suporte indispensável e uma garantia do

desenvolvimento da agricultura na região.

 

 

 Objectivos intermédios considerados:

 Incentivar o conhecimento técnico sobre os produtos*
 Desenvolver a capacidade do produtor produzir de acordo com as

necessidades e exigências dos agentes compradores (indústria,
distribuição e exportação).

Objectivo 5 - Desenvolver a competitividade dos produtos*

 A necessidade de produzir a custos cada vez mais baixos e o elevado ritmo de

alterações verificado em toda a envolvente económica do sector (tecnologias, marketing,

políticas, etc.), torna necessário operar transformações no sentido de garantir a

competitividade dos produtos.

 

 Objectivos intermédios considerados:

 Reduzir os custos unitários de produção
 Aumentar a valorização dos produtos*

*O Plano prevê uma incidência de actuação sobre o conjunto de produtos

estratégicos e outros incluídos no cenário preconizado.
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5. MEDIDAS E ACÇÕES DO PLANO

Neste ponto serão apresentadas as medidas preconizadas tendo em vista atingir
os diferentes objectivos intermédios anteriormente definidos. O número atribuído às
medidas é consequência da numeração dos objectivos principais e dos objectivos
intermédios. Assim, por exemplo, as medidas respeitantes ao objectivo 1 iniciam-se
todas por 1.

Também serão referidas, medida a medida, as acções consideradas e os
respectivos destinatários.

No final deste ponto apresentam-se as acções do Plano por Objectivo.

5.1 Medidas para aumentar a utilização pelas indústrias de matérias-primas
produzidas em Alqueva

 Medida 1.1.1. – Aumentar o conhecimento sobre a indústria nacional
 

Esta medida contribuirá para aumentar a procura dos produtos  de Alqueva

(Objectivo 1), promovendo a sua utilização pela indústria.

Para que o agricultor possa produzir em função das necessidades da indústria, é

imprescindível aprofundar o conhecimento sobre a agro-indústria existente no País,

nomeadamente no que se refere às matérias-primas e às especificações por aquelas

requeridas.

Serão assim realizados estudos sobre as necessidades das indústrias utilizadoras de

produtos estratégicos e reuniões com as associações e os industriais dos diferentes

sectores.

 

 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 1.1.1.A-Realização de estudos sobre as necessidades
das indústrias utilizadoras de produtos
estratégicos

 Indústria

 1.1.1.B-Realização de reuniões com as associações e os
industriais dos diferentes sectores  Indústria
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 Medida 1.1.2. – Aumentar o conhecimento pelas indústrias
 

Esta medida contribuirá para aumentar a procura dos Produtos Prioritários

(Objectivo 1), promovendo a sua utilização pela indústria.

Para que as indústrias estejam interessadas em comprar produtos no regadio de

Alqueva, é necessário que os industriais conheçam as potencialidades da zona para

produzir matérias-primas com a qualidade requerida e para isso, deve dar-se a conhecer

a oferta existente e potencial, mormente através do conhecimento do número de

agricultores e da área disponível.

Com este objectivo promover-se-ão eventos, onde será feita a divulgação das

potencialidades da região e reuniões entre os industriais e as organizações de produtores.

 
 

 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 
 1.1.2.A-Promoção da realização de eventos
 

 Indústria

 1.1.2.B-Promoção de reuniões entre industriais e
organizações de produtores (OP)

 Indústria
 OP

 
 
 
5.2 Medidas para aumentar as exportações dos produtos obtidos no regadio de
Alqueva
 

 Medida 1.2.1. – Definir estratégias por produto

Esta medida contribuirá para aumentar a procura dos Produtos Prioritários

(Objectivo 1), promovendo a sua exportação.

Para identificar, concertar e aumentar a eficiência das acções de promoção dos

Produtos Prioritários no exterior é necessário a definição de estratégias por produto, que

permitam identificar os mercados alvo a privilegiar, as características do produto e as

épocas de produção e exportação.

Estas estratégias serão definidas a partir de estudos de mercado elaborados

especificamente para os Produtos Estratégicos de Alqueva.
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 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 1.2.1.A-Elaboração de estudos de
mercado dos produtos estratégicos

 Comércio
 Indústria

 Associações de produtores

 
 

 Medida 1.2.2. – Promover a imagem dos produtos em mercados estrangeiros
seleccionados

Esta medida contribuirá para aumentar a procura dos produtos prioritários

(Objectivo 1), promovendo a sua exportação.

Para que isto aconteça, é necessário, na maioria dos casos, uma promoção

agressiva dos produtos já que nos mercados alvos, mais atractivos, existe uma forte

concorrência.

Para assegurar uma quota de mercado significativa e escoar as quantidades

desejadas, serão assim realizadas, nos mercados externos, campanhas de imagem dos

produtos, bem estruturadas e imaginativas e com recurso a diversos meios de

comunicação.

 

 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 1.2.2.A-Realização de campanhas de imagem dos produtos
através de mostras internacionais, cartazes, filmes,
folhetos em várias línguas

 Mercados
 externos

 
 

 Medida 1.2.3. – Fomentar a organização dos vários agentes para o mercado
externo

 
Esta medida contribuirá para aumentar a procura dos produtos prioritários

(Objectivo 1) , promovendo a sua exportação.

Para que a exportação dos Produtos Prioritários possa ter o maior êxito possível é

importante que, ao nível de cada produto, haja uma coordenação efectiva entre os

diferentes agentes. Esta coordenação é a melhor forma de assegurar que se produza uma

matéria prima de elevada qualidade, que a sua transformação cumpra todos os padrões

internacionais de qualidade e que a comercialização seja dirigida para os mercados alvo,

na altura certa e na quantidade desejada. Desta forma poder-se-á assegurar um bom

rendimento a todos os agentes que operem no sector, com as maiores margens possíveis.
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Operar em circuitos de comercialização já bem consolidados e com prestígio

mundial, constituirá igualmente uma garantia para obter as maiores margens possíveis.

É assim desejável que se constituam parcerias de exportação, de associações de

produtores com entidades conceituadas, que já funcionem no mercado internacional.

Assim, será incentivada e apoiada a criação de organizações interprofissionais para

os produtos estratégicos e fomentada a existência de parcerias de exportação entre

organizações de produtores nacionais e entidades que já operam nos mercados

internacionais.

 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 1.2.3.A-Fomentar  parcerias de exportação entre
organizações de produtores nacionais e
entidades que já operam em mercados
internacionais

 OP
 Operadores

Internacionais

 

 

5.3 Medidas para Melhorar a imagem dos produtos provenientes do regadio de
Alqueva

 

 Medida 1.3.1. – Valorização dos produtos junto do consumidor

Esta medida contribuirá para aumentar a procura dos Produtos Prioritários

(Objectivo 1), promovendo a melhoria da sua imagem.

A comercialização dos produtos é uma actividade cada vez mais exigente, quer por

via do próprio consumidor, quer pelo aumento do número de operadores, com uma

agressividade comercial crescente. Por outro lado, a redução das barreiras ao comércio

internacional tem permitido o aparecimento, no mercado comunitário, de produtos a

preços mais baixos.

A valorização dos produtos junto do consumidor será assim, cada vez mais, um

factor chave para o sucesso na comercialização dos produtos.

Para tal, serão definidos e divulgados, junto do consumidor, as características e os

padrões de qualidade para os diferentes Produtos Prioritários e será criada uma imagem

do produto associada a uma mais valia do território, com produção ambientalmente

correcta e respeitando as normas de qualidade mais exigentes. Como local privilegiado de
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promoção dos Produtos Prioritários junto do consumidor, será organizada, anualmente, a

Feira do Alqueva Agrícola.

 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 1.3.1.A-Criação de imagem, definição e
divulgação da qualidade dos
produtos

 Consumidor

 1.3.1.B-Organização da Feira do Alqueva
agrícola (anual)  Consumidor

 Medida 1.3.2. – Promover uma apresentação inovadora dos produtos

Esta medida contribuirá para aumentar a procura dos produtos prioritários

(Objectivo 1), promovendo a melhoria da sua imagem.

Uma apresentação dos produtos atractiva é, cada vez mais, um factor de sucesso

na sua comercialização. O consumidor é cada vez mais exigente, quer na imagem dos

produtos, quer na informação disponibilizada sobre as suas características e as

condições em que foi produzido.

Assim, promover-se-á a apresentação inovadora dos Produtos Prioritários, através

da criação de incentivos e prestação de apoio ao aparecimento de novas embalagens

com uma melhor rotulagem.

 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 1.3.2.A-Incentivar e apoiar o aparecimento de
novas embalagens

 Associações de
produtores
 Produtores

 Outros agentes

 1.3.2.B-Melhorar a rotulagem dos produtos
 Associações de

produtores
 Produtores
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5.4 Medidas para aumentar a adesão aos Produtos Prioritários
 

 Medida 2.1.1. – Preparar informação sobre as potencialidades dos diferentes
produtos

Esta medida contribuirá para criar dimensão da oferta nos produtos prioritários

(Objectivo 2), promovendo a adesão à sua produção.

Para aderir com segurança às novas oportunidades de produção em regadio, os

produtores e as suas organizações devem conhecer as potencialidades dos diferentes

Produtos Prioritários, quer no que respeita aos principais factores que influenciam a sua

realização, quer quanto à expressão que podem assumir em termos de área potencial de

produção, quer ainda no que respeita ao interesse económico que cada um deles pode

apresentar.

Com a presente medida pretende-se preparar informação de divulgação técnica em

formato acessível ao agricultor e às suas associações.

 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 2.1.1.A-Elaboração de documentos sobre os
produtos

 2.1.1.B-Publicação do Atlas Rural

 2.1.1.C-Publicação do Dossier do Produtor

 Produtores
 OP

 Associações

 Medida 2.1.2. – Divulgar as potencialidades dos diferentes produtos junto dos
produtores

Esta medida contribuirá para criar dimensão da oferta nos produtos prioritários

(Objectivo 2), promovendo a adesão à sua produção.

O contacto com produtores que já aderiram a inovações, o exemplo de casos de

sucesso, a aprendizagem de novas tecnologias com especialistas, são formas eficazes de

captar o interesse dos produtores e assim, transmitir-lhes informação sobre as

potencialidades dos Produtos Prioritários.



PLANO DE INTERVENÇÃO PARA  A ZONA DE ALQUEVA TOMO 1

GPAa – Grupo de Projecto Alqueva Agrícola
26

Neste sentido, será estimulada a participação dos produtores em exposições, feiras,

colóquios e seminários, bem como a visita a explorações exemplares.

 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 2.1.2.A-Promoção de exposições, feiras, colóquios
e seminários

 Produtores
 OP

 Associações

 2.1.2.B- Organização de visitas a explorações com
sucesso nos produtos

 Produtores
 OP

 Associações

5.5 Medidas para promover a orientação das explorações para os Produtos
Prioritários
 

 Medida 2.2.1. –Criar incentivos à realização dos produtos

Esta medida contribuirá para criar dimensão da oferta nos produtos prioritários

(Objectivo 2), promovendo a orientação das explorações para a sua produção.

O regadio contribui significativamente para aumentar a rendibilidade da

exploração agrícola e a sua competitividade. No entanto, em muitos casos, o regadio e

os Produtos Prioritários constituem, para o agricultor de Alqueva, um desafio muito

grande, quer em termos de conhecimento técnico, quer nos níveis de investimento a

realizar. Se não houver um apoio efectivo, em termos técnicos e financeiros, o agricultor

terá assim, em muitas situações, dificuldade em aderir aos Produtos Prioritários.

Para que o agricultor possa ter acesso ao regadio e aderir aos Produtos Prioritários,

será financiada a instalação da rede secundária de rega, o apoio técnico à elaboração de

projectos de instalação ou reconversão da exploração e o investimento na exploração

agrícola.

 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 
 2.2.1.A-Prestação de apoio técnico à elaboração de

projectos de instalação ou reconversão de culturas

 
 Associações de

produtores

 
 2.2.1.B-Apoio ao investimento nas explorações

 
 2.2.1.C-Apoio à instalação da rede secundária de rega

 
 Produtores
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 Medida 2.2.2. – Promover a demonstração das culturas

Esta medida contribuirá para criar dimensão da oferta nos produtos prioritários

(Objectivo 2), promovendo a orientação das explorações para a sua produção.

Para que o produtor opte por produzir os Produtos Prioritários é necessário que lhe

seja demonstrado, com o maior grau de fiabilidade possível, a rentabilidade destes

produtos e respectivos modos de produção. A demonstração na região, em situação real,

dos Produtos Prioritários, em que se dão a conhecer as tecnologias de produção mais

adequadas a cada produto e os resultados que podem ser obtidos, constitui, sem dúvida,

um dos elementos mais decisivos na adesão do produtor aos Produtos Prioritários.

Para que se possa fazer esta demonstração na região, será criada uma rede de

demonstração dos produtos prioritários, onde serão demonstradas as respectivas

tecnologias de produção.

 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 2.2.2.A-Criação da rede de demonstração das culturas
estratégicas e das outras incluídas no cenário
preconizado-CAa

 Produtores

 Medida 2.2.3. – Promover a formação de mão-de-obra

Esta medida contribuirá para criar dimensão da oferta nos produtos prioritários

(Objectivo 2), promovendo a orientação das explorações para a sua produção.

Os Produtos Prioritários e as tecnologias associadas implicam necessidades de

mão-de-obra marcadamente diferentes das actuais, tanto em termos quantitativos como

de qualificações. Para que a mão-de-obra possa responder às futuras necessidades e se

optimize o uso adequado das tecnologias de produção em regadio, terá de ter um

conjunto de competências diversificadas, nomeadamente em: rega, controlo

fitossanitário, nutrição e condução.

As escolas secundárias profissionais, dado o corpo técnico de que dispõem e a

experiência que já têm neste domínio, constituirão um elemento chave em todo este

processo de requalificação da mão-de-obra existente na região.
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Neste sentido, serão promovidas acções de formação técnica relativas à produção e

serão estabelecidos protocolos de cooperação com escolas secundárias profissionais.

 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 2.2.3.A-Promoção de acções de formação técnica
(produção) e estabelecimento de protocolos de
cooperação com escolas secundárias profissionais

 Mão-de-
 -obra

 Escolas
profissionais

5.6 Medidas para promover a organização dos produtores orientada para a
comercialização

 Medida 2.3.1. – Incentivar a criação de novas organizações de produtores

Esta medida contribuirá para criar dimensão da oferta nos produtos prioritários

(Objectivo 2), promovendo a organização dos produtores orientada para a

comercialização.

Face às pequenas quantidades que o produtor agrícola tem normalmente para

oferecer, ao comércio ou à indústria, encontra-se muitas vezes numa situação de fraco

poder negocial, o que se traduz, normalmente, na obtenção de um preço inferior ao que

seria de esperar.

Quando o produtor se encontra fora de uma estrutura comercial, tem por norma,

acesso a poucos circuitos de comercialização o que reduz ainda mais o seu poder

negocial.

Incentivar a criação de novas organizações dos produtores, visando uma

concentração da oferta, o aumento da escala comercial, com o alargamento do leque de

circuitos de comercialização interessados, é condição decisiva para aumentar a

rendibilidade da actividade agrícola.

Com este objectivo sensibilizar-se-ão os produtores para a importância de

organizarem a oferta e organizar-se-ão visitas a OP de sucesso no país e no estrangeiro.

 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS
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 2.3.1.A-Sensibilizar os produtores para a importância de
organizar a oferta  Produtores

 2.3.1.B-Organização de visitas a OP de sucesso no país e
no estrangeiro

 Produtores
 OP

 Medida 2.3.2. – Aumentar a capacidade de gestão das organizações de
produtores

Esta medida contribuirá para criar dimensão da Oferta nos Produtos Prioritários

(Objectivo 2), promovendo a organização dos produtores orientada para a

comercialização.

Para além de haver uma concentração da oferta, nomeadamente através da criação

de novas OP, é necessário que haja uma gestão profissional, ao nível da

comercialização, para se obterem melhores preços para a produção. Uma gestão

profissional da comercialização permitirá, entre outros aspectos, identificar um leque

mais alargado de circuitos de comercialização e novas oportunidades de negócios.

Para que as OP possam aumentar a sua capacidade de gestão, serão realizadas

acções de formação sobre gestão, marketing e comercialização e será dado apoio

financeiro à gestão especializada nas OP.

 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 2.3.2.A-Realização de acções de formação sobre gestão,
 marketing, comercialização  Produtores

 2.3.2.B-Apoio financeiro à gestão especializada nas OP
              (comparticipação no pagamento de gestores)  OP
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5.7. Medidas para promover a formação dos produtores

 Medida 3.1.1. – Motivar os agricultores para a formação

Esta medida contribuirá para aumentar o conhecimento dos produtores sobre os

Produtos Prioritários (Objectivo 3), promovendo a sua formação.

O regadio é um modo de produção muito mais exigente que o sequeiro. Ocasiona

uma intensificação da produção, é mais vulnerável ao erro e implica a realização de

investimentos mais avultados. Assim, para que se possa fazer uma reconversão do

sequeiro bem sucedida é necessário que o produtor tenha conhecimentos suficientes, que

lhe permitam utilizar as tecnologias adequadas aos diferentes Produtos Prioritários e que

domine as tecnologias de produção e os conceitos de gestão mais evoluídos.

Com o objectivo de motivar os agricultores para formação serão organizadas

visitas, por bloco de rega, a explorações modelo dentro e fora do país e serão

organizados e divulgados programas de acções de formação.

 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 
 3.1.1.A-Promoção de visitas por bloco de rega a explorações

modelo dentro e fora do País

 
 3.1.1.B-Divulgação do programa de acções de formação a

realizar

 Produtores

 Medida 3.1.2. – Organizar formação sobre os Produtos prioritários

Esta medida contribuirá para aumentar o conhecimento dos produtores sobre os

Produtos Prioritários (Objectivo 3), promovendo a formação dos produtores.

O regadio é uma modo de produção novo, para a maioria dos agricultores,

extremamente exigente e com níveis elevados de inovação.

Tendo tudo isto em atenção, é fundamental realizar acções de formação que

permitam aos agricultores dominar e tirar o máximo proveito deste modo de produção,

através do recurso à utilização das tecnologias mais inovadoras.
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Serão elaborados planos de formação específicos por blocos de rega, tanto a nível

técnico como de gestão, e serão promovidas sessões de trabalho, com técnicos

especialistas nacionais e estrangeiros.

 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 3.1.2.A-Elaboração e organização de acções de planos de
formação técnica e de gestão por bloco de rega

 3.1.2.B-Promoção de sessões de trabalho com técnicos
especialistas nacionais e estrangeiros

 Produtores

5.8 Medidas para promover a o acesso às inovações que vão surgindo, relativas aos
produtos prioritários

 Medida 3.2.1. – Divulgar informação junto dos produtores

Esta medida contribuirá para aumentar o conhecimento dos produtores sobre os

Produtos Prioritários (Objectivo 3), promovendo o acesso às inovações que vão

surgindo, relativas aos Produtos Prioritários.

O produtor agrícola tem de competir em mercados cada vez mais agressivos, onde

existe uma tendência acentuada de baixa dos preços agrícolas. Para poder sobreviver

nestes mercados, o agricultor tem de ter acesso às inovações que vão surgindo e que lhe

permitam reduzir os seus custos de produção e aumentar a qualidade dos seus produtos,

mantendo desta forma, a sua competitividade.

Para que os resultados das inovações possam ser rapidamente transmitidos aos

produtores será preparada documentação técnica, com linguagem acessível ao

agricultor, serão realizadas campanhas de divulgação da informação técnica e será

criado um sistema de informação onde será introduzido, de forma organizada e

facilmente disponível, a informação mais recente sobre mercados, tecnologias de

produção e outra informação de interesse para o agricultor. Para que se possa

disponibilizar regularmente, para produtores e demais agentes ligados ao Alqueva,

informações relativas às indústrias, aos mercados externos e às inovações que vão

surgindo sobre os produtos, será criada a revista de informação semestral “Cultivem-

me…!”.
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 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 3.2.1.A-Realização de campanhas de divulgação da
informação técnica

 3.2.1.B-Publicação da revista de informação semestral
“Cultivem-me...!”

 3.2.1.C-Criação de um sistema de informação relativo
aos produtos

 Produtores
 OP

 Medida 3.2.2. – Produzir informação sobre os produtos prioritários

Esta medida contribuirá para aumentar o conhecimento dos produtores sobre os

Produtos Prioritários (Objectivo 3), promovendo o acesso às inovações que vão

surgindo, relativas aos Produtos Prioritários.

Como já foi referido, a possibilidade do agricultor aceder às inovações que vão

surgindo, relativas aos Produtos Prioritários, bem como aos requisitos das indústrias e

do comércio e à possibilidade de estabelecer contactos com possíveis compradores,

constitui um factor chave na rentabilização da actividade agrícola.

Para que isto seja possível, serão elaboradas e periodicamente actualizadas, contas

de culturas, fichas culturais e cadernos de especificações da indústria e do comércio

relativas aos Produtos Prioritários. Serão, igualmente, elaboradas lista de contactos da

indústria, do comércio e dos actuais e potenciais produtores de cada um dos Produtos

Prioritários (páginas verdes).

 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 3.2.2.A-Elaboração e actualização de contas de cultura e
fichas culturais

 3.2.2.B- Elaboração de cadernos de especificações por
produto

 3.2.2.C- Elaboração de lista de contactos por  produto
(páginas verdes)

 Produtores
 OP

 Outros agentes
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5.9 Medidas para incentivar o conhecimento técnico sobre os Produtos Prioritários

 Medida 4.1.1. – Apoiar a formação de técnicos na região em “saber fazer” nos
Produtos Prioritários

Esta medida contribuirá para aumentar a Capacidade Técnica na região (Objectivo

4), incentivando o conhecimento técnico sobre os Produtos Prioritários.

Para que os produtores possam dispor de um apoio técnico com competências

adequadas à realização das culturas em regadio, é necessário assegurar a formação de

um corpo técnico na região, com dimensão significativa, com capacidade para aplicar os

conhecimentos existentes e dar resposta imediata às diferentes solicitações dos

agricultores em termos de variedades, rega, operações culturais, adubações e

tratamentos fitossanitários.

Com este objectivo, serão promovidas acções de formação sobre os diferentes

produtos, serão organizadas visitas aos campos de demonstração e a explorações de

sucesso, serão promovidos workshops com técnicos especialistas nacionais e

estrangeiros e será dado apoio à realização de estágios orientados para o “saber fazer”.

 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 4.1.1.A-Promoção de acções de formação dirigidas ao
produto

 4.1.1.B-Organização de visitas aos campos de
demonstração e a explorações de sucesso e
promoção de workshops com técnicos especialistas
nacionais e estrangeiros

 Técnicos

 4.1.1.C-Promoção de estágios orientados para o “saber
fazer”

 Finalistas das
Escolas

Superiores
Agrárias

 Medida 4.1.2. – Aumentar a capacidade técnica das Organizações de
Produtores (OP) para prestação de serviços aos produtores

Esta medida contribuirá para aumentar a capacidade técnica na região (Objectivo

4), incentivando o conhecimento técnico sobre os Produtos Prioritários.
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A existência de uma maior agressividade na comercialização de produtos agrícolas

e de uma maior exigência do consumidor final, leva a que o agricultor tenha uma

necessidade constante, de inovar nas técnicas de produção utilizadas e nas formas de

comercialização dos seus produtos. Para fazer face a estas necessidades o produtor, na

maior parte dos casos, tem de recorrer aos técnicos das O.P., os quais devem estar

devidamente preparados.

Serão promovidas acções de formação para técnicos das OP orientadas para a

prestação de serviços aos produtores e acções de reciclagem para técnicos da DRAAl

que prestem ou venham, a prestar serviços junto das OP.

 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 4.1.2.A-Promoção de acções de formação orientada para a
prestação de serviços aos produtores

 Técnicos das
OP

 4.1.2.B-Promoção de acções de reciclagem orientada para a
prestação de serviços junto das OP

 Técnicos das
DRA

 
 
 

 Medida 4.1.3. – Sensibilizar as universidades para as necessidades técnicas da
região

 

Esta medida contribuirá para aumentar a Capacidade Técnica na região (Objectivo

4), incentivando o conhecimento técnico sobre os Produtos Prioritários.

As universidades têm um papel decisivo na evolução do conhecimento técnico. É

pois importante que o corpo docente e os alunos, bem como as pessoas ou instituições

que com elas se relacionem, tomem conhecimento das diferentes necessidades que irão

surgir na região, com a introdução progressiva do regadio, tanto ao nível da produção

como ao nível da transformação e da comercialização dos produtos.

Com este objectivo serão realizadas reuniões, colóquios e seminários sobre a

produção, as tecnologias de transformação e os mercados dos produtos prioritários.
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 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 4.1.3.A-Promoção  do conhecimento das
tecnologias de transformação

 4.1.3.B- Promoção do conhecimento sobre o
funcionamento dos mercados

 4.1.3.C- Promoção do conhecimento sobre
tecnologias de produção

 Universidades

5.10.Medidas para desenvolver a capacidade do produtor produzir de acordo com
as necessidades e exigências dos agentes compradores (indústria, distribuição e
exportação)

 Medida 4.2.1. – Demonstrar a importância de uma produção de qualidade

Esta medida contribuirá para aumentar a Capacidade Técnica na região (Objectivo

4), desenvolvendo a capacidade do produtor produzir de acordo com as necessidades e

exigências dos agentes compradores (indústria, distribuição e exportação).

Os agricultores não têm, por vezes, o conhecimento da importância e do tipo de

exigências de qualidade da indústria e do comércio no que respeita aos produtos

alimentares. Quando isto sucede, o produtor obtém uma baixa valorização da sua

produção ou, em situações mais extremas, não consegue vender o seus produtos.

Para que o produtor consciencialize a importância de produzir com qualidade – de

acordo com o interesse do comércio ou da indústria e possa assim obter uma maior

valorização pelos seus produtos, serão realizadas acções de formação sobre o conceito

de qualidade global e requisitos dos produtos, assim como, campanhas de informação

sobre a importância de uma produção de qualidade.
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 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 4.2.1.A-Promoção de formação sobre o conceito
de qualidade global e requisitos dos
mercados

 Produtores
 Associações

 4.2.1.B-Realização de campanhas de informação
sobre a importância de uma produção de
qualidade na região

 Associações
 Produtores

5. 11. Medidas para reduzir os custos unitários de produção

 Medida 5.1.1. – Promover a criação de uma rede de experimentação dos
produtos prioritários na ZIA

Esta medida contribuirá para Desenvolver a Competitividade dos Produtos

Prioritários (Objectivo 5), reduzindo os custos unitários de produção.

A introdução do regadio, permitirá aumentar o leque de culturas na região. Para

isso é necessário proceder à experimentação das variedades e tecnologias mais

adequadas a cada situação e que possam rentabilizar a actividade agrícola.

Neste sentido serão instalados na região campos de experimentação para os

Produtos Prioritários e toda a estrutura responsável por estes.

 

 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 5.1.1.A-Instalação da estrutura responsável pela rede de
experimentação no âmbito do Centro Alqueva
Agrícola (CAa) e definição de um programa de
investigação e desenvolvimento experimental

 Produtores

 

 Medida 5.1.2. – Promover projectos de investigação

Esta medida contribuirá para Desenvolver a Competitividade dos Produtos

Prioritários (Objectivo 5), reduzindo os custos unitários de produção.
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A sociedade como um todo e o consumidor em particular exigem, cada vez mais,

que a agricultura e os produtos agrícolas sigam práticas de produção amigas do

ambiente e respeitem as normas de segurança alimentar.

Paralelamente, a concorrência crescente nos mercados agrícolas leva a uma

necessidade de reduzir os custos de produção.

Para que os produtos prioritários possam manter, nos mercados, a sua

competitividade, torna-se necessário realizar investigação que conduza ao aparecimento

e adaptação de variedades menos utilizadoras de alguns factores de produção

(.fertilizantes, fitofármacos; etc.), que possibilite o desenvolvimento de novas

tecnologias de produção e que introduza inovações no âmbito da mecanização agrária.

 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 .1.2.A-Apoio à realização de projectos para investigação de
novas variedades

 5.1.2.B-Apoio à realização de projectos de investigação para
adaptação de variedades

 5.1.2.C-Apoio à realização de projectos de investigação de
tecnologias de produção

 5.1.2.D-Apoio à realização de projectos de investigação no
âmbito da mecanização agrária

 Entidades de
 Investigação

 

 Medida 5.1.3. – Promover projectos de desenvolvimento experimental

Esta medida contribuirá para Desenvolver a Competitividade dos Produtos

Prioritários (Objectivo 5), reduzindo os custos unitários de produção.

O desenvolvimento experimental constitui um passo necessário à validação dos

resultados da investigação e dos benefícios gerados por esta, numa dada localização

geográfica e utilizando modos de produção particulares.

Com este objectivo serão realizados projectos de desenvolvimento experimental,

na sequência e em articulação com a investigação, no que respeita a novas variedades, a

novas tecnologias de produção e a inovações no âmbito da mecanização agrária.



PLANO DE INTERVENÇÃO PARA  A ZONA DE ALQUEVA TOMO 1

GPAa – Grupo de Projecto Alqueva Agrícola
38

 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 5.1.3.A-Apoio à realização de projectos para
desenvolvimento experimental  com novas
variedades

 5.1.3.B-Apoio à realização de projectos de
desenvolvimento experimental para adaptação
de variedades

 5.1.3.C-Apoio à realização de projectos de
desenvolvimento experimental no âmbito da
mecanização agrária

 5.1.3.D-Apoio à realização de projectos de
desenvolvimento experimental de tecnologias
de produção

 Entidades de
Experimentação

 
 

 Medida 5.1.4. – Promoção de operações de adaptação da estrutura fundiária
nos blocos

Esta medida contribuirá para desenvolver a competitividade dos produtos

prioritários (Objectivo 5), reduzindo os custos unitários de produção.

Adaptar a estrutura fundiária às exigências do regadio é uma actuação

indispensável na redução dos custos de produção, o que possibilita a diminuição dos

investimentos em infra-estruturas de rega, os custos de exploração e os custos das

operações culturais. Igualmente contribui para viabilizar a mecanização das várias

operações culturais assumindo particular importância na colheita.

Com este objectivo serão realizadas acções de divulgação e dinamização por

bloco, serão promovidas acções de emparcelamento integral ou simplificado, será

promovida a criação de um banco de terras e serão concedidos apoios à melhoria da rede

fundiária.

A existência de ligações viárias entre as explorações, os centros de

comercialização, de transformação e os itinerários de exportação é também

indispensável no sentido de diminuir custos. Neste sentido será apoiada a melhoria da

rede viária.
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 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 5.1.4.A-Apoio a acções de emparcelamento
integral ou simplificado  OP, Autarquias

 5.1.4.B-Criação de um banco de terras

 5.1.4.C-Apoio à melhoria da rede viária

 Autarquias
 Produtores

 Medida 5.1.5. – Promover o conhecimento dos elementos climáticos da ZIA

Esta medida contribuirá para Desenvolver a Competitividade dos Produtos

Prioritários (Objectivo 5), reduzindo os custos unitários de produção.

Para a avaliar os riscos e potencialidades dos diferentes blocos da ZIA para a

produção dos Produtos Prioritários, garantindo a instalação das culturas nas melhores

condições de produção, é necessário aumentar o conhecimento sobre os diferentes

elementos climáticos da região.

Este conhecimento só será possível através da realização de estudos climáticos

detalhados. Para elaborar estes estudos, com o mais alto nível de qualidade, é necessário

ter uma rede meteorológica com uma boa densidade de cobertura do terreno, que

identifique as principais diferenças existentes e as quantifique.

Neste sentido será identificada a necessidade de estações e postos na ZIA e de se

proceder a um adensamento da rede meteorológica. Serão também promovidos estudos

climáticos detalhados.

 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 5.1.5.A-Apoio ao adensamento da rede de estações
meteorológicas na ZIA

 5.1.5.B-Realização de estudos climáticos detalhados

 Produtores
 Outras entidades
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Medida 5.1.6. – Promover o conhecimento dos solos da ZIA

Esta medida contribuirá para desenvolver a competitividade dos produtos

prioritários (Objectivo 5), reduzindo os custos unitários de produção.

Face ao actual conhecimento dos solos da ZIA, é necessário dispor de uma

cartografia mais detalhada de solos da região para que o agricultor possa assim

fundamentar melhor a escolha das culturas a realizar.

Para além do conhecimento dos solos é fundamental, para o agricultor, conhecer

de modo expedito, as disponibilidades deste mesmo solo em nutrientes, para desta

forma optimizar a fertilização e assim diminuir os custos de produção e os riscos de

contaminação dos lençóis freáticos. A existência de uma rede laboratorial que permita

fazer face às necessidades que irão existir no futuro, em número de análises e em tempo

de resposta, é uma condição base para que tal seja possível.

Tendo isto em conta, serão identificadas as necessidades laboratoriais para a ZIA,

será apoiada uma rede adequada de laboratórios de análise de solos e de água e serão

dados apoios à realização de uma cartografia detalhada dos solos.

 ACÇÕES  DESTINATÁRIOS

 5.1.6.A-Identificação das necessidades laboratoriais
para a ZIA e apoio a uma rede adequada de
laboratórios de análise de solos e de água

 Produtores
 Outras entidades

 5.1.6.B-Apoio à cartografia de solos  Produtores

5.12 Medidas para aumentar a valorização dos Produtos Prioritários
 

 

 Medida 5.2.1. – Promover a mais-valia ambiental

Esta medida contribuirá para desenvolver a competitividade dos produtos

prioritários (Objectivo 5), aumentando a valorização dos produtos prioritários.

Tendo em atenção a evolução dos últimos anos, é de esperar uma maior exigência

do consumidor relativamente aos produtos agrícolas, quer pela importância que têm para

a saúde quer porque cada vez mais a sua produção deve respeitar o meio ambiente. Se o
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produtor agrícola não levar isto em consideração, verá as possibilidades de escoamento

reduzidas a franjas de mercado menos interessantes, obtendo, por isso, uma baixa

remuneração pelos seus produtos.

Assim, é da maior importância que o agricultor seja sensibilizado para este facto e

que se criem incentivos à produção ambientalmente mais correcta.

Neste sentido, realizar-se-ão campanhas de sensibilização para produzir

respeitando o ambiente e serão concedido apoios por via das  medidas agro-ambientais.

ACÇÕES DESTINATÁRIOS

5.2.1.A-Realização de campanhas de sensibilização
para produzir respeitando o ambiente

Produtores
OP

 

 Medida 5.2.2. – Promover acções de tratamento pós-colheita, embalagem,
conservação e 1.ª transformação dos produtos

Esta medida contribuirá para desenvolver a competitividade dos produtos

prioritários (Objectivo 5), através do aumento da sua valorização.

Face a uma oferta cada vez mais diversificada da produção agrícola, o consumidor

tem-se tornado progressivamente mais exigente no que diz respeito à qualidade dos

produtos e ao modo como são apresentados e embalados. Por este facto e para se cativar

os consumidores com maior poder de compra, é necessário inovar permanentemente e

encontrar novas formas de tratamento pós-colheita, conservação, 1ª transformação e

embalagem. Se for bem sucedido, o consumidor terá tendência a escolher

preferencialmente os seus produtos e pagar um melhor preço.

Para promover todo este processo de inovação nos produtos, serão realizados

projectos de investigação e de desenvolvimento experimental de novas técnicas de

tratamento, conservação, 1.ª transformação e embalamento e serão concedidos apoios à

instalação de equipamentos para proceder a estas novas formas de manuseamento dos

produtos.
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ACÇÕES DESTINATÁRIOS

5.2.2.A-Realização de projectos de investigação e
desenvolvimento experimental de novas
técnicas de tratamento pós-colheita,
embalagem, conservação e 1ª transformação
dos produtos

Produtores
OP

Indústria
Comércio

5.2.2.B-Apoio à instalação de equipamentos de
tratamento pós-colheita, embalagem,
conservação e 1ª transformação dos produtos

Produtores
OP

 

 

 Medida 5.2.3.–Promover o aparecimento de novos produtos de qualidade

Esta medida contribuirá para desenvolver a competitividade dos produtos

prioritários (Objectivo 5), através do aumento da sua valorização.

Como foi dito anteriormente o consumidor tem-se tornado progressivamente mais

exigente quanto à qualidade dos produtos. Assim, para que o produtor possa assegurar o

escoamento da sua produção tem de produzir de acordo com aqueles requisitos e para

que o acréscimo de qualidade se traduza num acréscimo de receita, é importante que

exista um processo de certificação dessa qualidade.

Para promover o aparecimento de novos produtos de qualidade e a sua

certificação, será dado apoio à definição de padrões de qualidade, normas e mecanismos

de controlo por produto.

ACÇÕES DESTINATÁRIOS

5.2.3.A-Apoio à formulação de novos padrões de
qualidade e das respectivas normas e
mecanismos de controlo

Indústria
Comércio

Fornecedores

5.13 Acções do Plano

As acções preconizadas no Plano de Intervenção para a Zona de Alqueva e os

respectivos destinatários, foram estruturadas de forma esquemática, em função dos

Objectivos, nos Quadros 5.13 A – E, que referem ainda os Objectivos Intermédios e as

Medidas
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6. HORIZONTE TEMPORAL

O Horizonte Temporal do Plano foi definido em função da duração dos Quadros

Comunitários de Apoio (actual e futuro) e em consequência iniciar-se-á em 2005 e

terminará em 2013 o que significa que terá uma duração de nove anos.

Este horizonte temporal foi dividido em duas fases – a primeira, terá início com a

aprovação do Plano e decorrerá entre 2005 e 2006 e a segunda terá uma duração de sete

anos e decorrerá entre 2007 e 2013.

O final da primeira fase coincide com o final do actual QCA1 e a segunda coincide

com o futuro Quadro Comunitário.

A esmagadora maioria das 65 acções que fazem parte do Plano atravessam as duas

fases. Somente 3 acções estão claramente circunscritas à primeira fase – a elaboração de

documentos sobre os produtos, a publicação do Dossier do Produtor de Alqueva, o Atlas

Rural da Zona de Intervenção de Alqueva

Quadro 2.1 – Horizonte temporal do Plano de Intervenção de Alqueva

                                                
1 A execução dos financiamentos aprovados neste QCA pode prolongar-se até final de 2008.

PLANO DE INTERVENÇÃO PARA A ZONA DE ALQUEVA

Horizonte Temporal
( 9 anos )

1ª Fase 2ª Fase

2005 - 2006 2007 - 2013
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7. ORÇAMENTO

Definida a Estratégia, os Objectivos e as Acções do Plano de Intervenção para a

Zona de Alqueva é agora indispensável afectar os meios financeiros que permitam a sua

efectiva concretização.

Face à dimensão deste Plano, e por estarem necessariamente envolvidos recursos

financeiros significativos, entendeu-se que o orçamento deverá possibilitar a

concretização das acções com qualidade, estar ajustado aos diferentes tipos de acções e

ser realista.

O orçamento do Plano foi assim elaborado, com base na estimativa dos valores

necessários para executar as diferentes acções. Para cada acção estabeleceram-se os

respectivos indicadores de realização, custos unitários e metas.

Em termos globais, o Orçamento2  do Plano de Intervenção para a Zona de

Alqueva é de cerca 350 milhões de euro (Quadro 7.1).

No que respeita à repartição das verbas por objectivos, ressalta em primeiro lugar,

e de forma muito significativa, o Objectivo 2, que representa aproximadamente 65% do

orçamento do Plano. O peso deste objectivo é determinado pelo montante necessário

para continuar o desenvolvimento das redes secundárias de rega, montante, que em si

mesmo, representa 59% daquele orçamento (Objectivo 2). No orçamento deste

Objectivo, assume também um peso significativo, o apoio às explorações - 5% do

orçamento global do Plano.

Sobressai ainda o Objectivo 5, essencialmente, por via do investimento que se

torna imprescindível fazer em equipamentos de tratamento pós-colheita, embalagem,

conservação e 1ª transformação e em investigação e desenvolvimento experimental em

                                                
2 O Orçamento não inclui verbas para pagamentos das Agro-ambientais
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áreas prioritárias. Os montantes afectos a estas acções, representam, respectivamente,

8,8% e 11% do orçamento global do Plano.

O Objectivo 1 aparece já com um peso inferior a 5% em termos de orçamento

global, tal como os restantes Objectivos 3 e 4, que se situam abaixo do ponto percentual.

Não obstante estas diferenças em termos de orçamento, todos os objectivos contribuem

de forma decisiva para o êxito do Plano.

Quadro 7.1– Orçamento Global do Plano de Intervenção de Alqueva

*  Produtos Prioritários

Apresenta-se de seguida por Objectivo e detalhado ao nível do Objectivo

Intermédio, o orçamento do Plano. Igualmente por Objectivo, será feita uma referência

às acções com maior peso percentual e portanto com influência determinante no

orçamento.

OBJECTIVOS 
MONTANTE 

(Meuro) 
REPARTIÇÃO 

(%) 

1. Aumentar a Procura de dos Produtos* 16,3 4,7 

2. Criar Dimensão de Oferta dos Produtos na 

Região 
222,9 65,5 

3. Aumentar o Conhecimento dos Produtores sobre 

os Produtos* 
2,2 0,6 

4. Aumentar a Capacidade Técnica na Região 3,2 0,9 

5. Desenvolver a Competitividade dos Produtos* 98,8 28,3 

VALOR TOTAL  349,3 100,0 
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Objectivo 1

No Quadro 7.2 é apresentado o orçamento do Objectivo 1 que representa 4,7% do

orçamento global do Plano.

No âmbito deste Objectivo a acção com maior peso é a relativa às mostras

internacionais, que envolve 43% do orçamento deste objectivo. A Feira do Alqueva

Agrícola, os estudos de mercado e a definição de padrões de qualidade também são

acções com significado em termos orçamentais e absorvem, respectivamente, 10,8%,

9,2% e 11,1% do orçamento do Objectivo 1.

Quadro 7.2 – Orçamento do Objectivo 1

Objectivo 2

No Quadro 7.3 é apresentado o orçamento do Objectivo 2 que representa 65,5%,

ou seja, cerca de dois terços, do orçamento global do Plano.

No âmbito deste Objectivo assume uma importância determinante a rede

secundária de rega, para a qual está orçamentado um valor da ordem dos 206 milhões de

OBJECTIVO  1 

 

Montante 

(Euro) 

OBJECTIVOS INTERMÉDIOS Montante (Euro) Repartição(%) 

Aumentar a utilização pelas 

indústrias de matérias-primas 

produzidas em Alqueva 

1 800 000 11,2 

Aumentar as exportações de 

produtos obtidos no regadio de 

Alqueva 

8 800 000 53,8 

Aumentar a 

Procura de 

Produtos 

Prioritários 

16 300 000 

Melhorar a imagem dos produtos 

obtidos no regadio de Alqueva 

 

5 700 000 35,0 
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euros o que corresponde a 90% do orçamento deste objectivo. O orçamento previsto

para o apoio às explorações, é de cerca de 16 milhões de euros e tem um peso percentual

de cerca de 7%.

Quadro 7.3 – Orçamento do Objectivo 2

Objectivo 3

No Quadro 7.4 é apresentado o orçamento do Objectivo 3 que representa 0,6% do

orçamento global do Plano.

No âmbito deste Objectivo destaca-se a importância das acções de formação para

os produtores, cerca de 1,4 milhões de euro, ou seja 63% do orçamento deste objectivo.

A revista “Cultivem-me,...!”, orientada para a divulgação junto dos agentes ligados ao

sector agrícola e ao Alqueva, representa a segunda maior verba deste objectivo, 350 mil

euro ou seja, cerca de 16%.

OBJECTIVO  2 
MONTANTE 

(Euro) 
OBJECTIVOS INTERMÉDIOS Montante (Euro) Repartição(%) 

Aumentar a adesão aos Produtos 

Prioritários 
2 100 000 0,9 

Promover a orientação das 

explorações 

 

226 000 000 98,7 

Criar  dimensão de 
Oferta  

dos produtos  

na Região  

228 900 000 

Promover a organização dos 

produtores orientada para a 

comercialização 

800 000 0,4 
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Quadro 7.4 – Orçamento do Objectivo 3

*  Produtos Prioritários

Objectivo 4

No Quadro 7.5 é apresentado o orçamento do Objectivo 4 que representa 0,9% do

orçamento global do Plano.

No orçamento deste Objectivo as acções de formação para técnicos e os estágios

profissionais orientados para o “saber fazer”, correspondem a 70% do orçamento deste

Objectivo, cerca de 2 milhões de euros.

Quadro 7.5 – Orçamento do Objectivo 4

*  Produtos Prioritários

OBJECTIVO  3 
MONTANTE 

(Euro) 
OBJECTIVOS INTERMÉDIOS Montante (Euro) Repartição(%) 

 

Promover a formação dos 

produtores 

 

1 600 000 74,8 

Aumentar o 
Conhecimento dos 

Produtores sobre os 

produtos* 

2 200 000  

Promover o acesso às inovações 

que vão surgindo sobre os 

produtos* 

 

600 000 25,2 

 

OBJECTIVO  4 
MONTANTE 

(Euro) 
OBJECTIVOS INTERMÉDIOS Montante (Euro) Repartição(%) 

Incentivar o conhecimento 

técnico sobre os produtos* 
2 800 000 89,1 

Aumentar a 
Capacidade Técnica 

na região 
3 200 000 

Desenvolver a capacidade do 

produtor produzir de acordo com 

as necessidades e exigências dos 

agentes compradores (indústria, 

distribuição e exportação). 

400 000 10,9 
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Objectivo 5

No Quadro 7.6 é apresentado o orçamento do Objectivo 5 que representa 28,3% do

orçamento global do Plano.

No âmbito deste Objectivo, a instalação de equipamentos de tratamento pós-

colheita, embalagem, conservação e 1ª transformação representa 31% do orçamento

deste objectivo. Os montantes destinados à investigação e ao desenvolvimento

experimental corresponde a 40% deste orçamento. No Objectivo 5 ressaltam ainda os

12,7% afectos às acções de adaptação da estrutura fundiária.

Quadro 7.6 – Orçamento do Objectivo 5

*  Produtos Prioritários

OBJECTIVO  5 
MONTANTE 

(Euro) 
OBJECTIVOS INTERMÉDIOS Montante (Euro) Repartição(%) 

Reduzir os custos unitários de 

produção 
61 400 000 62,1 Desenvolver a 

Competitividade dos 

produtos* 
98 800 000 

Aumentar a valorização dos 

produtos* 
37400 000 37,9 
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8. FINANCIAMENTO

O Plano de Intervenção para a Zona de Alqueva, constitui um instrumento

fundamental para o desenvolvimento da componente agrícola do Empreendimento de

Alqueva, para a região do Alentejo e para o País, como diversas vezes se referiu. Em

consequência, é de vital importância assegurar a existência de financiamento adequado à

sua implementação.

Este Plano integra um numeroso e diversificado conjunto de acções as quais

envolverão na sua concretização entidades e agentes de várias naturezas.

O financiamento do Plano, foi equacionado a partir de uma premissa base:

- O Plano constitui um todo - porque todos os objectivos devem ser

atingidos e porque as medidas e as acções, estão articuladas entre si duma

forma coerente. Consequentemente, deve garantir-se o seu financiamento

através de um programa específico, primeiro passo para assegurar uma

coordenação eficaz na fase de implementação e possibilitar a execução

atempada das acções.

O Fundo Europeu Agrícola para o Desenvolvimento Rural (FEADER), de acordo

com a proposta de regulamentação existente, permite enquadrar o financiamento do

Plano num Programa específico, independentemente da estratégia nacional que venha a

ser definida para o desenvolvimento e da modalidade programática que for decidida.

No que respeita aos quatro eixos de referência do FEADER, as acções previstas no

Plano inserem-se no Eixo 1 - Melhorar a Competitividade.

Prevê-se que seja tomada uma decisão sobre o FEADER até Dezembro de 2005 e

que os Programas entrem em aplicação em 2007.

O horizonte temporal definido para o Plano, aponta 2006 como o ano de arranque,

sendo este, igualmente, o último ano para a apresentação de candidaturas no actual

QCA. Nestas circunstâncias, poderão vir a ocorrer candidaturas aos diversos programas

em vigor, como o AGRO, AGRIS ou PEDIZA, que se forem no sentido de implementar

acções consideradas no Plano, devem ser apoiadas e incentivadas.
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9. ACOMPANHAMENTO

Na sequência do referido no ponto 2 deste relatório, a metodologia adoptada inclui

a definição de uma Matriz de Planeamento. Esta matriz apresentada no ponto 5, inclui

os objectivos, medidas e acções. Foi completada, acção a acção, com a descrição dos

montantes financeiros necessários e com os indicadores e meios de verificação, o que

permite efectuar um acompanhamento físico e financeiro, eficaz, do Plano de

Intervenção para a Zona de Alqueva


