Intervenção do Secretário de Estado, Nuno Russo
Inauguração da Ponte D. Manuel
Almeirim, 9 de agosto de 2020

Caro Manuel Afonso, Deputado da Assembleia da República
Caro Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal
Cara Cândida Lopes, Presidente da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo
Caro Lacerda da Fonseca, Diretor Regional da Direção Regional de Agricultura e
Pescas de Lisboa e Vale do Tejo
Senhoras e Senhores Vereadores,
Senhora e Senhores Presidentes de Junta,
Caras e Caros Autarcas,
Demais Autoridades Civis, Militares e Religiosas presentes,

Bom dia a todas e a todos,

É caso para dizer que, tal como a Agricultura Nacional, também a Câmara
Municipal de Almeirim não para.

Estamos aqui hoje para, de forma simbólica, inaugurarmos uma obra que,
embora aparentemente pequena, pede que não nos deixemos iludir: esta ponte,
histórica, cumpre, há mais de sete décadas, a sua função essencial de ligar estas
margens de campos agrícolas, de facilitar os acessos dos agricultores, de
simplificar a vida da Agricultura e de quem nela trabalha.
Uma meta pela qual se luta, todos os dias, nas administrações públicas, locais,
municipais, regionais e nacionais.
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Permita-me, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, caro amigo
Pedro Ribeiro, que, para além de agradecer o simpático convite para hoje
partilhar este momento convosco, realce o seu exemplo como autarca que
trabalha, todos os dias, sem descanso, para simplificar e melhorar a vida das
pessoas, incluindo a dos agricultores.
Esta ponte representa bem a capacidade de gerir, projetar e concretizar.
Uma capacidade que as autarquias locais têm demonstrado nas últimas décadas,
designadamente em etapas difíceis e desafiantes como a que atravessamos, e
que se revela diferenciadora das demais, mas integradora das suas gentes e dos
seus afazeres, com especial reconhecimento regional e nacional para Almeirim.

Ninguém, e nenhum setor, fica para trás.
Esta visão, capaz de promover igualdade de oportunidades na educação, na
saúde, no desporto, na cultura, nas infraestruturas rodoviárias e, também, na
Agricultura, resulta num investimento local que reflete bem uma estratégia
europeia. Uma estratégia que, hoje, a Europa designa como sendo do “Prado ao
Prato”, e que, tal como uma ponte, une prioridades numa clara aposta nos nossos
alimentos, na nossa saúde, no nosso planeta, no nosso futuro.

Mas voltando à obra que hoje assinalamos: estamos perante uma ponte que
serve, essencialmente, mas não só, a produção agrícola, contribuindo para
assegurar que se dispõe de alimentos saudáveis, acessíveis e sustentáveis, para
garantir um rendimento justo aos agricultores, para promover, simultaneamente,
zonas rurais dinâmicas, povoadas, rejuvenescidas e que não perdem a sua
história e identidade.
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Quatrocentos e cinquenta mil euros, de investimento municipal, que se refletem,
de imediato, na segurança rodoviária, na acessibilidade, no desenvolvimento
local das zonas rurais, na preservação da paisagem, na modernização do setor
agrícola.
Em resumo: é um projeto essencial para cumprir o objetivo fundamental de
apoiar investimentos e rendimentos agrícolas futuros e viáveis.

Hoje, com uma, aparente, pequena ponte, damos mais um grande passo, em
frente, num caminho que inclui a produção, a transformação, a promoção e a
valorização dos produtos locais. Seja através do investimento público, seja
através de investimento privado, o Concelho de Almeirim teve, nos últimos anos,
algumas dezenas de milhões de euros que visam permitir criar emprego,
qualificar os produtos e atrair turistas.
São disso exemplo a Compal, a 52-Fresh, mas também a Torriba, o Casal Branco,
a Quinta da Alorna ou a Adega Cooperativa de Almeirim. Empresas de referência
nacional e internacional que nos prestigiam a todos, com capacidade de evoluir
e modernizar, que nunca descuraram o esforço de manutenção e proteção das
tradições, usos e costumes desta gente, da nossa gente.

A verdade é que, para além dos debates que constroem as estratégias, gostamos
mesmo é de concretizar essas estratégias.
Um gosto que permitiu, por exemplo, termos hoje dado como concretizados os
procedimentos nacionais que irão conduzir ao reconhecimento europeu das
“Caralhotas de Almeirim”, como produto de Indicação Geográfica Protegida
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(IGP), e da “Sopa da Pedra”, como Especialidade Tradicionalmente Garantida
(ETG).
Esta sexta-feira, ao abrigo da regulamentação comunitária, foi conferida a nível
nacional, proteção à denominação “Caralhotas de Almeirim” como Indicação
Geográfica, com efeitos a 27 de julho de 2020, data da apresentação do pedido
de registo à Comissão Europeia. O uso desta denominação de origem fica
reservado aos produtos que obedeçam às disposições constantes no respetivo
caderno de especificações.
Um sonho que começa a ganhar vida, muito pela insistência e persistência que o
Presidente Pedro Ribeiro revela e todos nós lhe reconhecemos. Um autarca que
insiste e persiste, com a sua equipa, até concretizar as suas vontades, que nada
mais são do que as vontades das gentes de Almeirim.

A distinção destes “embaixadores” da identidade nacional são a distinção da
riqueza de um país que continua a dar que falar pelos seus produtos endógenos.
Mais uma vez, fica evidente a ponte com a Agricultura. Uma ponte em que a
valorização mútua tem de continuar a ser peça fundamental no desenvolvimento
e implementação de uma estratégia de crescimento.
Principalmente agora, um momento em que precisamos de inovar na criação de
respostas que possam contribuir para a estabilização e retoma económica.

É, também, para acompanhar, complementar e alavancar estes projetos que,
hoje, trabalhamos afincadamente, procurando garantir uma eficaz aplicação dos
fundos comunitários, para ultrapassarmos esta verdadeira tragédia que nos
atingiu nos últimos meses. A pandemia evidenciou, mais ainda, a importância da
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Agricultura e do Ministério da Agricultura, que nunca pararam e que garantiram,
em diálogo e proximidade, o normal funcionamento das cadeias de
abastecimento, desde a produção, passando pela transformação, até à
distribuição.
Contudo, demonstrou, também, que temos de acelarar na modernização das
nossas estruturas produtivas, aplicando o conhecimento, inovando nas práticas
que contribuem para uma utilização eficiente, logo sustentável, dos recursos
naturais, mas que também aumentam a capacidade produtiva com menores
custos, ou seja, assegurando mais, melhor e justo rendimento aos agricultores.

Caro Pedro, parabéns por esta obra, obrigado pelo teu trabalho.

Tenho a certeza de que, nos próximos tempos, nos cruzaremos nos mais diversos
locais de decisão deste país, porque, com toda a certeza, tu, tal como nós, não
vais querer perder esta futura oportunidade que o novo Quadro Financeiro
Plurianual Europeu promete a Portugal e aos Portugueses.

Portugal, e o Ministério da Agricultura, conseguiram para a Política Agrícola
Comum (PAC) um acréscimo de 5%, a preços correntes, entre períodos de
programação, onde estão disponíveis, a partir de 2021, 9.782 milhões de euros,
de fundos comunitários para a Agricultura.

Mais uma vez, obrigado pelo convite e permitam-me que termine com duas
mensagens essenciais nos tempos que vivemos.

Página 5 de 6

Intervenção do Secretário de Estado, Nuno Russo
Inauguração da Ponte D. Manuel
Almeirim, 9 de agosto de 2020

Por um lado, protejam-se, evitem comportamentos de risco para vós e, em
particular, na Agricultura, cumprindo os procedimentos de prevenção e controlo
de infeção definidos para o setor agrícola, quer para as explorações agrícolas,
quer para as centrais de armazenamento.
Por outro lado: não esqueçamos que convivemos com um outro perigo a par da
pandemia. Falo dos fogos rurais. Todos nós podemos fazer a diferença na
prevenção e combate a este flagelo. Cabe, a cada um de nós, agir, limpando os
terrenos, cuidando da terra e da floresta, realizando as queimas de forma correta,
cadastrando

os

terrenos,

protegendo

as

aldeias

e

alertando

para

comportamentos de risco.
É um desafio, um grande desafio. E depende de todos a sua superação.
Aliás, a superação dos dois desafios, com que termino, depende da nossa
capacidade de unirmos esforços, criando estratégias eficazes e respostas que
traduzam compromissos coletivos. Façamos desta ponte uma inspiração e
sigamos em frente, certos de que, juntos, somos confirmadamente mais fortes.

Obrigado pela vossa atenção
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