Intervenção
Saudação BALAGRI no 9º Congresso
Exmo. Senhor Vice-Presidente da Câmara de Viseu, Exmos. Senhores Agricultores e Agricultoras, caros
convidados e amigos, meus senhores e minhas senhoras, muito bom dia a todos.
Gostaria antes de mais, na qualidade de presidente da BALAGRI – Associação dos Baldios e Agricultores
da Região de Viseu, de vos dar as boas-vindas a este congresso, o 9º Congresso da CNA – Confederação
Nacional da Agricultura e da Agricultura Familiar, e desejar que possam desfrutar de um dia que se espera
seja muito dinâmico, esclarecedor e positivo, em Viseu, um dos distritos com mais pequenos e médios
agricultores de Portugal.
Uma palavra também de agradecimento à Camara municipal de Viseu que gentilmente cedeu o espaço
onde nos encontramos. Sem o seu apoio esta grande iniciativa não teria sido possível.
Caros amigos, num momento de grande fragilidade da Agricultura Familiar neste distrito, com muitas, e
cada vez mais, explorações agrícolas a encerrarem a sua actividade é necessária uma reflexão profunda
sobre todos os problemas que nos fragilizam. Desde a dificuldade de escoamento dos produtos a preços
justos, ao acesso ao conhecimento, ao cada vez maior envelhecimento do sector, aos impactos das
alterações climáticas, até ao acesso a serviços públicos de qualidade e proximidade, são inúmeros os
desafios que temos pela frente.
Neste nosso Congresso procuraremos não só identificar todos estes problemas como também apresentar
soluções e caminhos que possam inverter este estado de coisas, tendo presente que a grande riqueza
produzida pela agricultura nacional é maioritariamente assegurada, precisamente, pela Agricultura
Familiar.
Este congresso será, com certeza, um “palco” privilegiado onde poderemos colocar as nossas dúvidas,
questões e problemas que queremos esclarecer.
Em nome da direcção da BALAGRI, aproveito ainda a oportunidade para chamar a atenção dos
representantes dos órgãos gestores dos baldios do distrito de Viseu e seus compartes presentes no
Congresso para a necessidade de se implementar um projecto piloto de criação de um primeiro
Agrupamento de Baldios na região, único modelo de gestão que poderá assegurar, no futuro, a
manutenção dos Baldios nas comunidades locais. Assim, garantir-se-á o total e completo aproveitamento
de todas as suas áreas de actividades destas terras comunitárias, potencializando o seu desenvolvimento
e rentabilidade, em prol das populações que la moram.
Caros amigos, uma vez mais vos dou as boas-vindas a este magnífico espaço onde vai decorrer o 9º
Congresso da CNA, desejo a todos uma boa jornada de trabalho. Muito obrigado
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