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Candidaturas
Candidaturas a município ECOXXI 2015 - Indicador 20 Município de Alfandega da Fé

Agricultura Sustentável e Desenvolvimento Rural

Sector Fonte

Tipo de Indicador Pontuação
Máxima
PossívelPER IP/IC IU/INU

Agricultura Município; DGADR; INE; GPP E/P IC INU 3,5 (+ 0,5)

01 - Área de superfície agrícola utilizada (SAU) (ha):  

A - HABITAT AGRÍCOLA SEMI-NATURAL

A1.1 - Área ocupada com habitat agrícola semi-natural (ha):

11.761

A1.2 - % da SAU ocupada com habitat agrícola semi-natural:

∞

Observações Relativas ao Formulário A

 

B - MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO NO CONCELHO

B1.1 - Área ocupada com Modo de Produção Biológico (ha):

1.425

B1.2 - % da SAU controlada no Modo de Produção Biológico:

∞

B2 - Listagem das produções com Modo de Produção Biológico:

- Cereja

- Amêndoa

- Azeite

Observações Relativas ao Formulário B

 

C - VALORIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE QUALIDADE E DO ARTESANATO

C1 - N.º de produtos alimentares qualificados (DOP, IGP, ETG, etc.) no concelho: 18

C2 - Nº de atividades no âmbito da Confeção Artesanal de Bens Alimentares, oficialmente reconhecidas e registadas no Registo Nacional
do Artesanato, a nível do concelho:

0
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Observações Relativas ao Indicador 20

 

Documentação Anexa Relativa ao Indicador 20:

Observações Relativas ao Formulário C

Não existem actividades consideradas como artesanais reconhecidas no concelho de Alfândega da Fé.

D - PARCEIRO DE UM GRUPO DE AÇÃO LOCAL

D1 - Participação da Câmara Municipal num grupo de ação local:

Sim  Não

D2 - A Câmara Municipal pertence à parceria que constitui o GAL e/ou é promotora de um ou mais projetos na área da agricultura e
desenvolvimento rural sustentável:

Sim  Não

D3 - Descrição da forma de participação:

No norte de Portugal, região de Trás-os-Montes, distrito de Bragança situa-se a Terra Quente, território de intervenção do GAL DESTEQUE,

constituído por cinco municípios: Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Vila Flor.

A DESTEQUE - Associação para o Desenvolvimento da Terra Quente é uma entidade de direito privada sem fins lucrativos constituída em 23 de

Dezembro de 1991, que conta com quinze associados (publicos e privados). Com o objetivo social da promoção do desenvolvimento local e melhoria

das condições culturais e materiais das populações na sua área de intervenção. Procura a plena valorização dos recursos humanos e naturais da

região da Terra Quente, tendo por objetivo último a redução das assimetrias regionais.

O Município de Alfândega da Fé integra o GAL DESTEQUE. Atualmente a Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé está a acumular

as funções de gerente desta Empresa.

Observações Relativas ao Formulário D

 

E - HORTAS URBANAS DA INICIATIVA MUNICIPAL

E1 - Existência de hortas urbanas no concelho:

Sim  Não

E2 - % de área das hortas urbanas biológicas (certificadas ou não):

100

E3 - N.º de munícipes envolvidos diretamente:

150

E4 - Informação/formação sobre as hortas urbanas:
(técnicas de produção, época de produção das culturas, trabalho comunitário, compostagem, entre outros)

Numa altura de crise económica, este projecto surgiu na óptica da rentabilização e optimização de terrenos existentes cujo proprietário é o município

de Alfândega da Fé, promovendo a criação de espaços verdes dinâmicos, onde se aposta na redução de resíduos com implementação da

compostagem com intuito de produção de fertilizantes naturais, desenvolvendo assim uma consistência ambiental no concelho.

Por outro lado, quando se pensou neste projecto potenciaram-se locais de convivência familiar e comunitária onde a entreajuda e a vizinhança são uma

realidade. Assim, o projecto surgiu da vontade do município em promover a agricultura biológica, contacto directo da população com a terra,

desenvolvimento de consciência Ecológica, fomentar práticas de consumo sustentáveis, melhorar hábitos opostos ao sedentarismo, contacto social

entre pessoas num mesmo local, poupanças económicas para as famílias, aplicação dos princípios da sustentabilidade (produção de alimentos nas

proximidades da habitação).

Foram entregues 24 talhões de aproximadamente 90m2 cada para práticas

agrícolas biológicas com acompanhamento técnico por parte do município, tendo sido leccionadas várias acções de formação sobre agricultura

biológica, compostagem caseira, mezinhas, ervas aromáticas e medicinais.

Observações Relativas ao Formulário E
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Contactos

Edifício Vasco da Gama (mapa)

Rua General Gomes Araújo

Bloco C - Piso 1

1350-355 Lisboa

Tel: +351 21 394 27 40

Fax: +351 21 394 27 49

Tlm: +351 93 811 83 52

E-mail: eco21@abae.pt
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