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MINISTRA DA AGRICULTURA DISCUTE, EM BAIÃO, PROJETO QUE UNE VÁRIAS 

ENTIDADES  

 

A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, reuniu em Baião, com 

autarcas, dirigentes associativos e empreendedores do setor agroalimentar, 

onde foi apresentado o Centro Logístico e de Promoção do Setor Agroalimentar 

do Douro Verde. 

Trata-se de um projeto que visa a reconversão de uma antiga Adega Cooperativa 

numa Organização de Produtores que funcionará como um Centro de Incubação 

e Germinação de Novos Negócios, Formação e Investigação no sector agrícola. 

Uma iniciativa que comportará, entre outras valências, áreas de 

desenvolvimento de novos negócios, de apoio ao investimento, à inovação e 

internacionalização e com forte componente no armazenamento, logística e 

distribuição. Este centro, que já tem estudo e projeto arquitetónico concluído, 

pretende criar condições aos produtores da região para a sua agregação através 

da organização de produtores e assim ganharem escala e construírem novas 

competências de forma a serem mais competitivos e inovadores. 

 

A titular da pasta da agricultura felicitou os presentes por ter sido possível 

juntar à volta de um mesmo projeto, várias entidades, sejam elas públicas ou 

privadas, no sentido de alavancar o desenvolvimento territorial através da 

agricultura e da agroindústria. “Projetos como este são importantes para a 

ocupação coesa do território e para o seu desenvolvimento. É imperioso, em 

todo o território nacional esbater as desigualdades. Precisamos de um 

modelo de desenvolvimento harmonioso e integrado, em todo o território, 

seja ele em meio mais urbano ou mais rural, mais do interior ou mais do 



litoral, de forma a que todos tenham oportunidades. Este projeto tem a seu 

favor o facto de ter um modelo de governação que vai permitir juntar o 

território e os seus atores à sua volta, que entende a região, é estruturante 

para poder fazer face a tantos desafios que se lhe colocam”. 
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O conteúdo deste email é confidencial e destinado apenas ao destinatário original. 

Não deve partilhar qualquer parte desta mensagem com terceiros, salvo se resultar do conteúdo da mesma a 
necessidade da sua divulgação. 
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