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TERRITÓRIO

Aljustrel: terra de futur
S

ituado no coração do Baixo Alentejo (no
distrito de Beja), o concelho de Aljustrel
ocupa uma superfície de 458 Km2, com
mais de 9.000 habitantes, administrativamente
repartido por quatro freguesias: Aljustrel e Rio
de Moinhos (união de freguesias desde 2013),
Ervidel, Messejana e São João de Negrilhos.
A vastidão dos seus campos e a planície a
perder de vista caracterizam este concelho, cuja
sede é considerada uma das mais antigas povoa-
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ções de Portugal.
Duas colinas, um vale, casario em socalcos,
paisagem a perder de vista e um passado milenar. É Aljustrel, do alto da Senhora do Castelo.
Estamos em pleno Baixo Alentejo. E o forasteiro
que aqui se desloca, olha à sua volta e deslumbra-se com a imensidão dos campos, o oceano
das paisagens, a planície a perder de vista.
Aljustrel, antiga cidade romana de Vipasca,
denominada Albasturil pelos árabes aos quais

foi conquistada em 1234, no reinado de D. Sancho II, por D. Paio Peres Correia e os cavaleiros
da Ordem de Santiago de Espada. Como recompensa, o monarca fez-lhes doação desta praça e
de uma vastíssima área, a qual viria a ser confirmada por D. Afonso III. Teve o primeiro foral,
em 16 de Janeiro de 1252, outorgado pela Ordem
de Santiago então donatária deste território. Posteriormente, D. Manuel I concedeu Foral Novo a
esta vila em 20 de Setembro de 1510.

Nos últimos dois séculos, a rudeza da actividade de extracção mineira envolveu completamente toda esta região, moldando-lhe os
hábitos e as tradições, ditando-lhe a maior ou
menor grandeza do ganha-pão, o bulício do
dia-a-dia.
Conhecida desde tempos imemoriais pelas
suas jazidas minerais, não há certezas quanto à
época em que estas terão começado a ser sistematicamente exploradas. Contudo, as diversas
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ro, séculos de história!
Ferro” de Algares e diversos escoriais entre Algares e a ribeira de Feitais, onde foram encontradas
duas placas de bronze, que contêm as normas
que regiam aquele Couto Mineiro, então designado por Vicus Vipascensis.
Após a ocupação romana, estas minas deixaram de ser exploradas intensivamente, tendo
sido retomada a actividade mineira em larga escala em 1849.
Até aos nossos dias passou por sucessivos al-

tos e baixos, representando as décadas de 60/70
do século XX o último grande pico da actividade
mineira do concelho. Embora temporariamente
desactivada entre 1993 e 2005, a mina voltou a
iniciar a sua produção em 2011, constituindo-se,
a par da agricultura de regadio potenciada pelo
perímetro de rega do Roxo, alargado por via da
ligação entre a albufeira do Roxo e a do Alqueva,
como um importante património económico e
cultural desta região.

DUAS COLINAS, UM VALE,
CASARIO EM SOCALCOS,
PAISAGEM A PERDER DE
VISTA E UM PASSADO
MILENAR. É ALJUSTREL,
DO ALTO DA SENHORA DO
CASTELO.

“

ocupações aqui existentes, desde a Idade do Cobre, apontam para que a exploração tenha começado, de forma incipiente, 3.000 anos antes
de Cristo.
É com a ocupação romana entre os séculos
I e IV d.C. que se inicia a exploração em larga
escala do minério, que era fundido no local e
posteriormente transportado para Roma.
Deste período existem numerosos vestígios,
nomeadamente poços de mina no “Chapéu de
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ENTREVISTA
NELSON BRITO | PRESIDENTE DO MUNICÍPIO DE ALJUSTREL

“É com economia
ue justificamos
o território”
Aljustrel é um concelho com um território diverso e aberto a
novos investimentos. A ideia é defendida pelo presidente da
Câmara Municipal, Nelson Brito, que assume como prioridade
para o seu concelho a criação de mais empregabilidade, por
orma a fi ar mais o ulação or isso e lica o unic io est
apostar fortemente no empreendedorismo e na criação de noas reas em resariais
Aljustrel é um concelho amigo do
desenvolvimento económico?
É um concelho amigo [do desenvolvimento económico] e um concelho
que adoptou há algum tempo a iniciativa de tentar atrair investimento
e de acarinhar os que estão a investir
connosco. É um concelho que abraçou o dinamismo constante, quer na
acção directa do Município – e que
culminou, há pouco tempo, com a
apresentação de uma candidatura
[a fundos comunitários] na área das
zonas empresariais –, quer atraindo
investimento. E o nosso lema e objectivo será sempre criar alternativas à nossa dependência do sector
mineiro. E isso, digo e repito, deve
acontecer nesta altura em que há paz
social. É precisamente nesta altura
que temos tentado abraçar a lógica
do empreendedorismo nas suas várias vertentes, até porque o concelho
também tem características que potenciam esse tipo de alavancagem.
Quais?
Desde logo a sua posição geográfica, próxima da A2, entre o Algarve e
Lisboa, perto de Sines e da sua plataforma marítima. Depois por ser
um concelho que tem uma marca
própria dentro da região. Além das
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potencialidades mineiras, Aljustrel está junto ao Empreendimento
de Fins Múltiplos do Alqueva e em
breve terá todo o seu território administrativo com área regada. E no
âmbito do Alqueva, Aljustrel é certamente um dos concelhos que mais
beneficia e que mais está a contribuir para a transformação que se
verifica na região. Por outro lado
temos a questão do turismo, desde
logo associado à própria actividade
mineira, mas também com toda a
nossa ligação ao Alentejo e àquilo
que é o turismo de natureza e à gastronomia. E agregado a isto temos
um investimento – que pensamos
que será fulcral – numa série de
infra-estruturas que vêm permitir
mais capacidade de oferta em termos de alojamento de novos espaços
industriais. Muito importante para
nós é também a questão do empreendedorismo e é precisamente esse
o conceito que queremos para o futuro Centro de Negócios, que vem
introduzir uma linha de viragem.
Em primeiro lugar por via dos aljustrelenses, mas onde queremos atrair
também jovens empreendedores
nacionais e internacionais. O Centro de Negócios deve atrair novas
pessoas, atrair novos pensamentos e

permitir que vejamos o mundo empreendedor.
Começou por dizer que a vossa
grande meta é esbater a dependência que existe na economia local
relativamente à actividade mineira. Já falámos um pouco da estratégia… E resultados? Esse desiderato
está a ser alcançado?
Estamos a conseguir. As minas
provocam empregabilidade massivamente e não é expectável que
tenhamos uma empresa a seguir à
actividade mineira que venha colocar aqui 1.000 ou 1.500 pessoas
a trabalhar. Não é expectável nem
desejável! Prefiro ter 10 empresas
com 100 trabalhadores cada e essas
nós temos conseguido atrair, fruto
do mercado local, da própria actividade mineira, da agro-indústria
e daquilo que é a dinâmica comercial e empresarial do concelho.
Hoje temos empresas na área da
manutenção industrial, na área da
construção, na área dos explosivos,
na área da borracha, na área do comércio por grosso, na área da hotelaria… Temos sete ou oito empresas
que criam empregabilidade para 500
ou 600 pessoas no seu total. E isso é
importante. E pergunto-lhe: qual é o

concelho que tem concentradas em
sete ou oito empresas mais de 500
pessoas a trabalhar?
Eventualmente a capital de distrito, Beja…
Não sei se terá! E é este tipo de dinâmica que entendemos ser importante. É importante que as PME’s
tenham cada vez mais espaço no
nosso território, porque é este o caminho que nos dá sustentabilidade.
E depois há outra visão que tem que
ver com o interior do país vs falta de
pessoas. Por muito que falemos em
qualidade de vida ou em medidas
e discriminação positiva para fomentar a natalidade e atrair jovens
casais, há uma coisa que garanto:
todos nós só estamos no nosso território se tivermos o nosso ganhapão. E isso só se faz com economia e
com empregabilidade. E o território
só consegue justificar um hospital
com mais valências, a melhoria das
estradas, a manutenção dos postos
da GNR, dos centros de saúde ou
das juntas de freguesia, se economicamente for forte. Será pela nossa
importância económica que conseguiremos atingir melhor os nossos
objectivos e anseios em termos colectivos.

ENTREVISTA

“

ALJUSTREL É UM
CONCELHO QUE
ADOPTOU HÁ
ALGUM TEMPO
A INICIATIVA DE
TENTAR ATRAIR
INVESTIMENTO.

“

“

EU PRÓPRIO SOU
SURPREENDIDO
MUITAS VEZES
COM O QUE SE
INVESTE NO CONCELHO.

“

“

SERÁ PELA NOSSA IMPORTÂNCIA
ECONÓMICA QUE
CONSEGUIREMOS
ATINGIR OS NOSSOS OBJECTIVOS
COLECTIVOS.

“
05

ENTREVISTA

“Concelho de
Aljustrel está
a produzir”

Estas novas áreas empresariais serão
“temáticas”, ou seja, em Aljustrel mais
viradas para a indústria e serviços
e em Ervidel e Montes Velhos vocacionadas para a actividade agrícola e
para a agro-indústria?
Essa é a visão e o próprio território irá
fazer essa selecção. Temos também outras duas áreas, privadas, que também
estão classificadas [como áreas empresariais] e que nos parecem que serão
estratégicas nos próximos tempos. No
enfiamento Norte de Aljustrel estão oito
hectares detidos pela actual empresa
mineira e parece-nos que é importante que aí seja criada uma área ligada ao
sector mineiro e à investigação mineira.
E depois aquela que, de alguma forma, é
a [área] mais estratégica dentro do concelho na lógica de plataforma logística,
que é a Herdade da Mancoca, propriedade de um privado mas que tem tido
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sempre uma relação com o Município
de total abertura na lógica de facilitar a
sua venda sempre que aparece interesse. Estas são duas áreas que não estão
candidatadas [a fundos comunitários],
mas que têm também muita importância e que no futuro podem abraçar mais
investimento, não na lógica de áreas
empresariais executadas pela autarquia,
mas que o território tem para oferecer.
Há muitos investidores a consultar a
Câmara Municipal com vontade de se
instalarem no concelho?
Tem havido e há uma série de projectos, seja dentro da agro-indústria, seja
dentro do sector mineiro ou dentro do
mercado local. Por exemplo, as duas
primeiras infra-estruturas na zona industrial de Messejana serão fruto do
mercado local, ou seja, dois jovens
empreendedores com os seus projectos, um na área da salsicharia e outro
na área da pastelaria. E quando falo de
toda esta visão de atrair mais investimento e trazer mais economia também
está subjacente no nosso pensamento
que queremos que o mercado local floresça.
Nestes últimos oito anos, tem ideia do
volume de investimento privado realizado no concelho?
Não faço ideia… Eu próprio sou surpreendido muitas vezes com o que se
investe no concelho, nomeadamente
com os novos projectos agrícolas.
O actual quadro da agricultura no
concelho de Aljustrel surpreende-o?
Esperava que o Alqueva tenha este
efeito?
Pessoalmente não, pois sempre fui dos
que acreditei no projecto do Alqueva.
Sempre tive a visão que Alqueva vinha
20 ou 30 anos atrasado. E isso hoje está
mais que comprovado. O que seria hoje
esta região se tivéssemos Alqueva há 30,
40 anos? O país perdeu anos por não
ter Alqueva, a região ainda mais e aquilo que está a acontecer, ao contrário do
‘Cabo das Tormentas’ que era anunciado,
que a água não serviria para nada e que
Alqueva não se justificava, mostra que
essas visões é que ficaram do lado errado da história. Alqueva é um empreendimento fenomenal, […] que não pode
parar e há pontos do território que têm
de ter a presença real de Alqueva, não
apenas por afinidade. Nomeadamente
o Campo Branco, Mértola, Almodôvar,
parte da Margem Esquerda… Estes municípios não podem ficar para trás!

“

“

É nesse enquadramento que as novas
áreas empresariais poderão ser decisivas no futuro de Aljustrel? Já era uma
ambição antiga do Município…
Aguardo por elas [novas áreas empresariais] há oito anos. Oito anos! Pensava que me iria embora e não conseguia
concretizar uma visão que tenho desde
o primeiro dia que aqui estou. Mas de
há oito anos a esta parte qual foi a hipótese, no QREN ou no Portugal 2020,
que houve de implementar novas áreas
empresariais? Só agora, ao fim de oito
anos! E pelo meio tivemos uma questão
basilar e altamente preponderante para
que isto aconteça, que foi a alteração
do PDM, que veio permitir a classificação de pontos de território para esta
nova infra-estruturação. Por isso, estas
novas áreas empresariais são para nós
importantes porque vêm compreender
uma série de visões. São infra-estruturas para o futuro e que devem fazer
o concelho ganhar uma ainda maior
alavancagem daquilo que é o empreendedorismo, daquilo que é a captação
de investimento, daquilo que é a visão
que é com economia que justificamos
o território, que temos distribuição de
riqueza, que temos empregabilidade,
que fixamos pessoas e que temos mais
importância junto do poder de decisão. É um trabalho que temos de fazer,
não perdendo a nossa matriz, sabendo
que a economia, o desenvolvimento
económico e a empregabilidade são
necessários mas com respeito pelas regras laborais e pela dignidade humana.
Sendo eu de Aljustrel não poderia pensar de outra forma!

SEMPRE ACREDITEI NO PROJECTO
DO ALQUEVA.

Aljustrel ficará com cerca de 25 mil
hectares regados, os últimos 3.000 na
zona de Messejana. Em que medida é
importante o avanço da água para esta
zona do concelho?
É um passo importante, porque Messejana irá ganhar aquela oportunidade de
que estava a falar para os outros concelhos da região. Messejana vai também
ganhar essa igualdade de oportunidades em relação ao resto do território do
concelho de Aljustrel. E esperamos que
a partir dessa obra o concelho de Aljustrel tenha uma capacidade ainda maior
de produção e de atrair investimento.
Aliás, é bom frisar que Aljustrel é um
concelho que está a produzir. Não só

pela questão mineira, mas também porque exporta muito em termos de produção agrícola, em termos da área de
explosivos, em termos de borracha…
Tudo isto faz de Aljustrel um concelho produtor, não na lógica local mas
de produção para fora do país. E isso é
muito importante! Aljustrel está a fazer
o seu ‘trabalho de casa’ naquilo que é
uma das maiores necessidades do país,
que é exportar mais do que importar.
Contribuímos certamente para isso.
Olhando para o futuro no plano agrícola, o passo que tem agora de ser
dado é ter aqui agro-indústria…
Certamente! Não podemos continu-
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“Estamos a dar melhor
qualidade de vida aos
bairros mineiros”
O presidente do Município de Aljustrel elogia o
trabalho feito pela autarquia na área da requalificação ur ana atra s do
as elson
rito uer mais o ra a começar ela construção
de uma ariante rodo i ria
ila mineira
Qual o ponto de situação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano
(PEDU) de Aljustrel? Estão as obras
todas feitas?
Temos feito um trabalho na execução dos
fundos comunitários, nomeadamente
neste PEDU, com muito rigor, acima das
médias de execução nacional e regional,
e que nos tem permitido uma capacidade de execução muito forte. Para nós é
importante que se perceba que o PEDU
de Aljustrel, que tem despertado alguma curiosidade, tem parte de si afecto a
uma responsabilidade que não era do
Município mas que quisemos abraçar,
que foi precisamente a requalificação da
área mineira. Dos 5,7 milhões de euros
que Aljustrel negociou [no âmbito do
PEDU], sensivelmente quatro milhões de
euros estão ligados a esta intervenção para
poder beneficiar as comunidades que sofreram contaminação mineira, como são
a zona de Algares, São João, etc… Poderíamos ter reivindicado um Polis para as
minas, mas quisemos fazer parte da solução e atribuir erário que nos pertence directamente, que sai do povo de Aljustrel,
para este PEDU.

“

“

ar a enviar o que produzimos aqui em
contentores para fora. E esse é um dos
principais problemas de Aljustrel, da região, do país… Temos de produzir mais
e temos de começar a transformar esta
produção no nosso território, no caso
que nos toca, em Aljustrel. Porque é aí
que está o valor acrescentado! Se conseguirmos fazer aqui a transformação
teremos capacidade para fazer o que há
pouco falávamos, que é fixar pessoas,
trazer novas pessoas para o território,
ser atractivos para as empresas mas
também para as pessoas. Ainda por
cima, essa agro-indústria irá permitir
termos massa crítica, que é uma coisa
que também faz falta à região.

PODERÍAMOS TER
REIVINDICADO UM
POLIS PARA AS
MINAS.

E o plano está a ir de encontro aos vossos objectivos?
Está! Estamos a dar uma melhor qualidade de vida e de visitação às zonas envolventes destas áreas degradadas. Os
bairros mineiros estão ainda com algumas intervenções programadas, outras
lançadas agora em concurso público, para
nos próximos dois anos termos aqui um
melhor ambiente nas comunidades mineiras, uma melhor capacidade de atrair
visitação e uma melhor organização em
termos sociais.
Ou seja, melhor qualidade de vida?
Em suma, sim! E isso para nós é importante, porque aí está uma marca do território, sobretudo de uma grande parte do
concelho de Aljustrel, que é nossa identidade mineira. Também importante neste
PEDU é continuar a fazer requalificações
no centro de Aljustrel. Pensamos que

poderemos ambicionar isso dentro deste
quadro comunitário. E tendo em conta
que já ultrapassámos os 100% em termos
de candidatura e que há percentagens [de
execução] muito baixas, será possível nos
próximos tempos ambicionarmos termos
novas candidaturas dentro do PEDU,
o que para nós seria importante. É por
isso que temos em marcha mais alguns
projectos, no sentido de, à medida que se
caminha para o fim do actual quadro comunitário, termos a capacidade de poder
ir buscar mais alguma possibilidade de
candidaturas.
Entre essas ideias, existe algum projecto
que destaque?
Gostaríamos de ganhar uma terceira fase
[de intervenção] na Avenida da Liberdade. E depois há mais duas ou três requalificações em espaços emblemáticos da
vila de Aljustrel. E mais importante, termos ainda a capacidade de alguma intervenção deste PEDU na regeneração das
freguesias, porque entretanto mudaram
as características. Por outro lado, fora do
PEDU, aquela que é a nossa grande batalha neste momento em termos de co-responsabilizar a tutela e a nós na partilha da
sua execução é a [construção da] variante
à vila de Aljustrel. É um tema em que estamos a trabalhar e temos demonstrado a sua necessidade em termos
de mobilidade no concelho e
na vila de Aljustrel. Por outro
lado, do ponto de vista rodoviário e organização do tráfego, ambiental, de qualidade
de vida urbana e económico,
há viabilidade para que esta
nova variante seja implementada em Aljustrel dentro da
reprogramação do
quadro comunitário que
irá ocorrer
a partir de
2019. O
concelho
de Aljustrel não

pode ficar para trás, porque tem essa necessidade justificadamente! E a actividade
mineira é a nossa principal aliada, pois
percebe que seria um ganho para a actividade mineira e para os incómodos que
esta cria dentro de uma população.
E já existe projecto para esta variante?
Neste momento temos uma equipa de
projectistas a fazer o estudo prévio, que
será concluído neste mês de Junho. E em
seguida, até ao último trimestre do ano,
teremos o nosso projecto de variante a
Aljustrel. Com um ganho: é que o traçado escolhido está inscrito no PDM, o que
nos permite ganhar um ano em termos de
licenças e estudos de impacte ambiental.
Isso foi logo colocado estrategicamente
no novo PDM, aproveitando aquilo que
foi a pronúncia de várias entidades sobre
o plano. Assim pronunciaram-se também
sobre o traçado da variante à vila de Aljustrel.
Ou seja, haja sensibilidade da tutela, e
o projecto da variante pode avançar? O
vosso ‘trabalho de casa’ está feito?
E estamos dispostos a fazer a comparticipação daquilo que é a componente nacional em termos financeiros. O Município
de Aljustrel está disposto a fazer parte da
solução e não do problema. Mas é
à tutela que cabe decidir sobre
o instrumento financeiro last
mile, o que para nós é importante, pois estamos a falar de
uma obra a rondar os quatro
ou cinco milhões de euros e
o financiamento a 85% será
fulcral para o Estado – seja
nacional ou local – realizar esta
obra. É isto que estamos a falar com o
Ministério [do
Planeamento
e das Infraestruturas]
e é isto que
queremos
garantir.
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EMPRESA CONCESSIONÁRIA DAS MINAS DE ALJUSTREL

Almina aposta no zin
Valorização do concentrado de zinco nos mercados internacionais justifica reconversão da exploração mineira em Aljustrel para este metal. Em 2018 a Almina
espera processar 2.750.000 toneladas de minério.

N

os últimos sete anos extraíramse do fundo das minas de Aljustrel cerca de 13 milhões de
toneladas de minério de cobre, mas os últimos meses ficaram marcados por uma
mudança para a extração de minério de
zinco. A exploração de Zinco teve início
em Março de 2018 e até ao momento
tem ido de encontro às expectativas dos
responsáveis pela Almina – Minas do
Alentejo, empresa portuguesa que é concessionária das minas de Aljustrel.
“Temos três meses de testes e produção, as coisas estão a correr muito bem”,
assume o presidente do Conselho de Administração da Almina, Humberto da
Costa Leite, que justifica esta alteração
com o sentido do mercado.
“O zinco está a atravessar um bom
momento em termos de preço. É verdade que o mercado do zinco é muito mais
pequeno que o mercado do cobre, sensi-

08

velmente metade, mas agora o preço do
zinco, devido ao fecho de algumas minas
[que extraíam este minério], tornou-se
momentaneamente mais atractivo que o
preço do cobre”, diz o presidente da Almina.
Humberto da Costa Leite observa ainda que “a empresa estava preparada apenas para trabalhar o cobre”. “Mas depois
sentimos necessidade de ter mais flexibilidade e poder trabalhar minério de cobre
ou minério de zinco, para ganharmos
competitividade face às variações fortes
dos preços dos metais”, nota.
PRODUÇÃO SUPERA
EXPECTATIVAS INICIAIS
A passagem do cobre para o zinco marca
uma nova etapa na Almina. Desde a reabertura das minas de Aljustrel, em 2009, e
a produzir desde 2011, a empresa mineira
já investiu cerca de 300 milhões de euros

até final de 2017, dos quais 150 milhões
nos últimos três anos.
“2017 foi o maior ano de investimento”, revela Humberto da Costa Leite,
explicando que o dinheiro investido se
destinou, essencialmente, a “equipamentos, infra-estruturas, abertura de galerias,
alteração e ampliação da Lavaria, projectos relacionados com o ambiente e a Central de Pastefill/ Backfill”.
Além de transformar por completo a
realidade do complexo mineiro, este volume de investimento permitiu igualmente
um substancial incremento na capacidade de produção das minas de Aljustrel,
onde actualmente trabalham perto de
1.100 pessoas (mais de 600 pela Almina
e os restantes 500 por intermédio de empreiteiros).
“O nosso volume de extracção é hoje
bastante superior ao que tínhamos como
base [em 2011]. Fomos verificando que tí-

“

PODEREMOS
CONTINUAR A
TRABALHAR
SEGURAMENTE MAIS 10

Humberto da
Costa Leite,
presidente da
Almina

nhamos potencial para extrair mais e produzir mais concentrado”, nota Humberto
da Costa Leite.
Em 2017 foram processadas cerca de 2.750.000 toneladas de minério
proveniente de Feitais e Moinho (o que
representou 121 mil toneladas de concentrado de Cobre). Actualmente
Feitais é o único depósito em actividade nas minas de Aljustrel.
As expectativas de produção para 2018 devem gerar um
volume de negócios a rondar os
136 milhões de euros, na mesma
ordem de grandeza do ano
anterior. “Mas se tudo
correr bem poderemos facturar
mais, porque
neste momento
tivemos a mudança do cobre

PUBLICIDADE

INDÚSTRIA
Responsabilidade
social na Almina
A par da actividade mineira, a Almina tenta também ser uma empresa com responsabilidade social.
Para tal, são muitos os apoios concedidos a associações e colectividades do concelho de Aljustrel.
“Apoiamos as associações culturais, recreativas e desportivas do concelho, apoiámos desde sempre os
Bombeiros e a Misericórdia de Aljustrel. Fizemos uma oferta de um equipamento de raio X ao Centro
de Saúde, também temos apoiado o parque escolar e a banda filarmónica”, diz Humberto da Costa
Leite, para logo acrescentar: “De acordo com as disponibilidades, vamos apoiando e penso que no
futuro podemos fazer mais coisas, até melhores. E estamos atentos às pessoas, especialmente às que
aqui trabalham. Temos tido uma boa performance nesta área”. Paralelamente, a Almina tem vindo a
regularizar o seu património, nomeadamente no que diz respeito aos bairros mineiros, tendo já sido
concretizada a venda de 387 lotes (habitações e quintais) nestas comunidades. “Está tudo resolvido”,
afiança Humberto da Costa Leite.

Minimizar impacto
da actividade mineira

nco
para o zinco, que trouxe alguma perda
de produção, mas que nós podemos
compensar pois a exploração aos preços
actuais de zinco e chumbo parece mais
rentável que o cobre. Por isso, devemos
atingir esse nível de facturação [em 2018]
ou até ultrapassá-lo”, afirma com optimismo Humberto da Costa Leite.
O concentrado de cobre produzido
em Aljustrel tinha como principal destino
a China. Já a produção de concentrado de
zinco destina-se sobretudo “à Europa, um
pouco para a Coreia [do Sul] e em menor
escala a China”, revela o presidente da Almina.
Relativamente ao futuro, Humberto da Costa Leite mostra-se convicto de
que a empresa pode produzir ainda mais.
“Quando aqui cheguei diziam-me que
tínhamos minério para trabalhar cerca
de sete anos, oito anos no máximo. Já se
passaram sete anos, extraímos muito mais
minério do que estava previsto inicialmente e podemos dizer que poderemos
continuar a trabalhar seguramente mais
10 anos. Porque, entretanto, fomos fazendo sondagens que alargaram os nossos
recursos e continuamos. Hoje também
temos uma capacidade de processar minérios muito superior”, diz.

Ao contrário do que acontece na mina vizinha de Neves-Corvo, no concelho de Castro Verde, as minas de
Aljustrel estão situadas junto à vila, com as suas galerias a atravessarem a localidade abaixo do subsolo. “As
pessoas estão habituadas à mina, nasceram com a mina e há uma convivência que se faz de forma natural”,
nota o presidente da Almina. Ainda assim, garante Humberto da Costa Leite, a empresa tudo faz para minimizar
os impactos da sua actividade cumprindo com a legislação em vigor. “A nossa evolução em termos dos métodos
dos desmontes e dos disparos tem sido muito boa, para tentarmos minimizar o impacto da nossa actividade,”
diz. Quanto às poeiras, o presidente do Conselho de Adminsitração da Almina refere “que o forte investimento
nos últimos anos (com significativas construções à superfície) poderá ter sido gerador de mais poeiras, tendo
a empresa implementado mais de 20 medidas de MPD – Melhores Práticas Disponíveis para minimizar este
efeito”. “Acresce, que no cumprimento da LA – Licença Ambiental em vigor, foram efectuadas em contínuo
monitorizações à qualidade do ar, em que os valores obtidos para todos os parâmetros em análise se registaram
muito abaixo dos VLE – Valores Limite de Exposição”, afiança Humberto da Costa Leite.

Sem represálias
contra trabalhadores
O ano de 2017 ficou marcado por uma greve nas minas de Aljustrel, sendo que nos últimos tempos
algumas vozes têm criticado a saída de trabalhadores de lá, acusando ser uma represália da empresa
contra quem aderiu à paralisação. Um quadro que é frontalmente rejeitado pelo presidente da
empresa mineira. “O que fizemos foi um ajuste! Terminámos uma fase de grande investimento e
durante a sua execução tivemos necessidades que hoje não temos. O que aconteceu foi um simples
ajuste às nossas necessidades. Que existirão sempre”, explica Humberto da Costa Leite. Além do
mais, acrescenta, “não garantimos o trabalho a ninguém, porque ninguém nos garante o preço do
metal – o mercado é que manda”. “Mas há uma coisa que é preciso as pessoas terem consciência: só
nos últimos sete anos foram extraídas mais de 13 milhões de toneladas [de minério]. E nos 30 anos
anteriores nem um milhão de toneladas se extraiu”, continua o administrador, para rematar: “A nossa
maior riqueza são as pessoas que cá trabalham e têm a camisola vestida”.

ALMINA – MINAS DO ALENTEJO, S.A.
ALGARES, 7600-015 ALJUSTREL
T: 284 249 400 || F: 284 249 492
www.almina.pt || geral@almina.pt
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INOVAÇÃO
SALXIBOX

Comida de rua com
sabores do Alentejo
Nova marca de
salsichas criada
em Aljustrel.

Q

uem nos últimos tempos tem passado pelos
principais centros comerciais do Algarve ou
visitado eventos como a Ovibeja já se deparou com carrinhas “Pão de Forma” ou em forma de
eléctrico, todas decoradas de preto e laranja, a vender
cachorros-quentes. Trata-se da marca Salxibox, projecto lançado neste ano pelo empresário aljustrelense
Paulo Cavaco que promete causar impacto no con-

ceito da street food em Portugal.
Representando um investimento de 230 mil
euros, que teve financiamento comunitário
através do Alentejo 2020, a Salxibox é uma
nova marca de salsichas premium, que se destaca pela introdução de “novos e excitantes
sabores que trazem algo diferente para o
conceito de street food”.
De acordo com os responsáveis pelo
projecto, as receitas “são de criação própria” e apostam em carnes seleccionadas de porco preto e carne de vaca de
origem nacional. Aos clientes surgem
em quatro versões, “Tradicional”,
“Portuguesa”, “Alentejana e “de Queijo”, a que se junta uma mostarda

própria, cuja receita “é segredo”.
A Salxibox conta com uma rede
de pontos de venda de 17 quiosques
móveis, que estarão presentes em
festivais, feiras e nas cidades de todo
o país. O objectivo é contrariar a
imagem de que os cachorros-quentes
são comida sem qualidade.
“Somos um conceito de street food,
mas feito devagar e com todo o tempo do mundo! E temos como objectivo que as famílias – mães, pais e filhos
– comam e desfrutem de salsichas de
elevada qualidade e sabores nacionais, de
uma forma cómoda e inovadora”, revelam
os promotores do projecto.

JOUVENCE

Investimento
francês avança
em Messejana
Uma empresa francesa que produz redes mosquiteiras
para janelas e portas vai avançar com um projecto
industrial na zona de actividades económicas da vila
de Messejana.
O projecto da Jouvence – Fabricação e Comércio de
Materiais para Construção, Unipessoal, Lda., ligada
ao grupo Moustikit, prevê a criação de 35 a 40 novos
postos de trabalho nesta freguesia, sendo que já
decorrem acções de formação de colaboradores no
Centro de Formação Profissional de Aljustrel.

PUBLICIDADE
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ECONOMIA
Câmara Municipal
vai investir cerca
de 3,8 milhões de
euros na expansão
da área de acolhimento de Aljustrel,
na ualificação da
área empresarial
de Montes Velhos
e na criação de
uma área empresarial em Ervidel.

Novas áreas
empresariais
no concelho

N

um esforço de tentar incrementar ainda
mais a fixação de novos projectos empresariais no concelho, a Câmara Municipal
de Aljustrel prepara-se para investir cerca de 3,8 milhões de euros em áreas de acolhimento empresarial
na sede do concelho e nas freguesias de São João de
Negrilhos (Montes Velhos) e de Ervidel.
Os três projectos, elaborados na sequência da
revisão do Plano Director Municipal (PDM), foram
candidatos a apoio comunitário, através do Programa Operacional Regional Alentejo 2020, no final do
passado mês de Abril, e são, na opinião do autarca
local, da máxima importância para o concelho.
“Estas novas áreas empresariais são para nós importantes porque vêm compreender uma série de
visões”, diz Nelson Brito [ver entrevista nas páginas
4 a 7 deste jornal].
Grande parte do investimento previsto de 3,8
milhões de euros destina-se à expansão da Área de
Acolhimento Empresarial de Aljustrel, avaliada em
2,2 milhões de euros.
Em São João de Negrilhos a Câmara de Aljustrel
vai avançar com a qualificação da Área de Acolhimento Empresarial, obra estimada em pouco mais
de 576 mil euros. Já para Ervidel está prevista a criação de uma Área de Acolhimento Empresarial, que
custará 996 mil euros.
Estas novas áreas de acolhimento empresarial
“são infra-estruturas para o futuro e que devem
fazer o concelho ganhar uma ainda maior alavancagem daquilo que é o empreendedorismo” e “a
captação de investimento”, observa Nelson Brito.
Além destas três áreas de acolhimento empresarial que agora candidatou a fundos comunitários,
a Câmara de Aljustrel tem ainda previsto em PDM
uma área para a instalação de um Parque de Investigação, Tecnologia e Desenvolvimento na entrada
Norte da vila, num terreno que é propriedade da
Almina. E perto do nó da Auto-estrada do Sul (A2)
está prevista a possibilidade nascer um Parque Empresarial e Logístico na Herdade da Mancoca, também propriedade de um privado.
A Câmara de Aljustrel tem ainda prevista a melhoria da actual Zona Empresarial de São João de
Negrilhos/ Montes Velhos. E na freguesia de Messejana existe igualmente uma Área de Acolhimento
Emoresarial, com lotes disponíveis para os investidores interessados.
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Parque
Empresarial
e Logístico
da Mancoca
40,8 hectares

T
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ECONOMIA

Centro
Tecnológico e
Agro-alimentar
do Roxo
13,40 hectares

Área de
Acolhimento
Empresarial
de Ervidel
5,13 hectares

Parque de
Investigação,
Tecnologia e
senvolvimento
de Aljustrel

Expansão
da Área de
Acolhimento
Empresarial
de Aljustrel

7,06 hectares
14,11 hectares
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ECONOMIA
INVESTIMENTO DE 1,2 MILHÕES DE EUROS

Centro de Negócios
é projecto inovador
Novo equipamento será instalado no edifício do antigo Matadouro Municipal.

C

ontribuir para a diversificação e competitividade do
tecido empresarial do concelho, estimulando a inovação e o
espírito empreendedor, é o grande
objectivo do futuro Centro de Negócios de Aljustrel (CNA). O projecto,
da responsabilidade da Câmara Municipal, representa um investimento total a rondar os 1,2 milhões de
euros e pretende ser uma “linha de

viragem” na economia local.
“Em primeiro lugar por via dos
aljustrelenses, mas onde queremos
atrair também jovens empreendedores nacionais e internacionais.
O CNA deve atrair novas pessoas,
atrair novos pensamentos e permitir que vejamos o mundo empreendedor”, assume o presidente
da Câmara Municipal de Aljustrel,
Nelson Brito.

O futuro CNA será composto por
13 gabinetes de trabalho distribuídos por dois pisos, com uma área
útil média de 40 m2 cada mas separados entre eles por paredes amovíveis. Um destes gabinetes será de
utilização colectiva, sendo equipado
com postos de trabalho individuais,
podendo albergar, com custos reduzidos, várias start ups.
O CNA contará ainda com um
Gabinete de Apoio Logístico e Administrativo permanente, sala polivalente com copa e área de arrumos,
salas de reunião para utilização
colectiva e um espaço de biblioteca
técnica e centro internet.
A construção do CNA terá igualmente influência no ordenamento
urbano da vila de Aljustrel, uma vez
que irá permitir a abertura de uma
nova artéria pedonal e rodoviária
entre esta zona e o Centro de Saúde e a Escola Secundária Manuel de
Brito Camacho.
Avaliado em 1,2 milhões de euros, o projecto do CNA foi alvo, no
final de Abril, de uma candidatura
ao Programa Operacional Regional
Alentejo 2020, no domínio da Competitividade e Internacionalização.

CORREIO ALENTEJO NOTÍCIAS DA SUA TERRA
PUBLICIDADE

www.correioalentejo.com
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ECONOMIA
STRUCFLEX/ PRONAL

De Aljustrel
para o Mundo!
Fábrica de produção de artigos em
borracha nasceu em 2015 e emprega
actualmente quase oito dezenas de
pessoas.
dois milhões de euros e as cerca de 80 pessoas que lá
trabalham actualmente (grande parte mulheres e todos com formação específica) produzem uma média
de 200 peças por semana.
“O material segue todo para França, para exportação. Mas também já vendemos alguns produtos directamente para Portugal”, conta Francisco Parreira.
“Estamos no bom caminho, é preciso é haver encomendas”, acrescenta com satisfação Francisco Parreira enquanto cruza a enorme área da fábrica, onde se
destacam uma mesa gigantesca de trabalho, as máquinas de soldadura de borracha de alta frequência e
o autoclave para o processo de vulcanização.
Quanto ao futuro, Francisco Parreira não tem
dúvidas: a Pronal está para ficar em Aljustrel, daí ter
nos seus planos, desde já, mais obras no armazém, no
sentido de o tornar ainda mais prático.

“

AMBICIONAMOS TRAZER PARA PORTUGAL A
PRODUÇÃO DE 70% DOS
PRODUTOS QUE A PRONAL FAZ.

“

A

s convulsões políticas e sociais causadas pela
“Primavera Árabe”, conjugadas com o forte
apelo da terra, levaram Francisco Parreira a
conseguir o que para muitos era impensável: convencer a multinacional francesa Pronal a deslocalizar o
investimento que tinha na Tunísia para o concelho de
Aljustrel. E foi assim que em 2015 arrancou o projecto da Strucflex/ Pronal, conhecida entre os aljustrelenses como “a fábrica da borracha”.
“Sempre disse que ia haver uma revolução” na
Tunísia, observa Francisco Parreira. “E quando a
empresa decidiu encerrar a fábrica que lá tínhamos
e mudá-la de sítio pensei: tem de ser na minha terra.
E foi”, conta a sorrir este aljustrelense de 60 anos, que
é o director de produção de todo o grupo Pronal e
que gere a fábrica que a empresa tem na Herdade da
Mancoca, a pouco mais de meia dúzia de quilómetros
de Aljustrel e com o nó da A2 como “vizinho”.
Emigrante há 46 anos, Francisco Parreira trabalha
há 44 na Pronal, subindo a pulso na cadeia hierárquica da empresa. Nas últimas duas décadas ajudou a
montar as fábricas que o grupo abriu na Tunísia (entretanto encerrada) e na Malásia, e formou milhares
de colaboradores. A Pronal é a sua vida e é isso que
o faz sentir um orgulho tremendo por poder estar a
desempenhar estas funções no sítio onde nasceu.
“É uma honra estar na minha terra, com o meu
povo. Há 20 anos que queria fazer isto”, confidencia
Francisco Parreira, satisfeito, sobretudo, por o projecto em Aljustrel estar a ser um sucesso. “A fábrica surgiu de um dia para o outro, mas até hoje tem
corrido muito bem”, diz, para logo elogiar o esforço
da autarquia local para que a multinacional francesa
investisse em Aljustrel. “Têm sido espectaculares”, diz.
Com décadas de história, o grupo Pronal produz artigos em borracha que depois comercializa
em todo o mundo nas áreas da aeronáutica, defesa,
ambiente, indústria mecânica e combustíveis. Depósitos para água, hidrocarbonetos ou azoto/ ar (que
podem armazenar até um milhão de metros cúbicos
de material), almofadas para levantar grandes pesos,
colchões para suster paredes em casos de derrocada,
suportes industriais para garrafas de vidro ou peças
para plataformas petrolíferas são alguns dos artigos
que a Pronal comercializa para toda a Europa, EUA,
Ásia e África.
Grande parte destes artigos são produzidos na fábrica de Aljustrel, onde a empresa já investiu perto de

“Queremos fazer idêntico ao que estamos a fazer
em França. Fazer os produtos e enviar logo para os
clientes, assim como criar um gabinete de estudos
para fazer as plantas que actualmente fazemos na Tunísia, num escritório que lá temos. E ambicionamos
trazer para Portugal a produção de 70% dos produtos
que a Pronal faz – neste momento temos 40%”, desvenda Francisco Parreira.
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EMPREENDEDORISMO SOCIAL
PROJECTO DA ASSOCIAÇÃO EQUESTRE ALJUSTRELENSE

Aulas de atrelagem
para crianças e idosos
Associação dinamiza aulas de atrelagem
adaptada para jovens e para utentes das
misericórdias do concelho.

A

égua branca segue em trote compassado
e rápido. A tarde está soalheira e aos “comandos” da charrete Assunção da Silva não
hesita, manobrando com destreza os arreios. “Sabe,
o meu marido – que Deus tem – era ‘moiral’ de ovelhas e possuí sempre animais. Tive uma égua, uma
burra… Andava sempre a cavalo”, conta de sorriso
largo, já em solo firme após uma “breve viagem” de
15 minutos em redor do picadeiro do Parque de Feiras e Exposições de Aljustrel. “Foi curtinho… mas
foi muito bom”.
Assunção da Silva, 78 anos, é uma das utentes
do lar e centro de dia da Misericórdia de Aljustrel
que frequentam, desde meados de 2017, sessões de
atrelagem adaptada, modalidade que utiliza o cavalo como “instrumento terapêutico”. Um projecto
da Associação Equestre Aljustrelense a que se associaram as misericórdias de Aljustrel e de Messejana,
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assim como o Agrupamento de Escolas de Aljustrel.
A iniciativa é virada para miúdos e graúdos e visa,
sobretudo, contribuir para a recuperação de problemas de saúde, caso de acidentes vasculares cerebrais
(AVC), situações de mobilidade reduzida ou mesmo
utentes que sofram de demência, Alzheimer ou autismo.
“Existem [no concelho de Aljustrel] muitas
crianças e idosos com problemas e achamos que

isto é uma mais-valia para eles”, justifica o presidente
da AEA. “O que queremos é ajudar a comunidade”,
acrescenta José Borges, destacando o apoio prestado
pela Câmara Municipal ao projecto.
À frente do projecto está o monitor José Manuel
Correia, 74 anos, que leva quase quatro décadas de
trabalho nesta área. “Isto mexe com tudo! Mexe por
dentro e mexe por fora. Melhora o equilíbrio das pessoas de uma forma extraordinária e tem uma particularidade: podemos andar numa dinâmica mais
lenta, mas também pode ser ‘mais a abrir’, o que as
obriga a pôr uma série de coisas em movimento em
termos de lateralidade e de raciocínio”, acrescenta.
“A VER SE ESTA MÃO REAGE!”
Custódia Carrasquinho, de 81 anos, era uma mulher
cheia de vida até sofrer um AVC. O acidente deixou-

a com algumas limitações físicas, que tenta agora
minimizar com as sessões de atrelagem adaptada.
“Tem sido bom e gosto de vir, para ver se me ponho melhor, a ver se esta mão reage um bocadinho!
E sempre apanhamos um ‘arzinho’”, conta com boa
disposição. “Quando começámos a D.ª Custódia
não saía para lado nenhum. E hoje já vai conseguindo conduzir [a charrete]! Está a fazer a uma recuperação muito agradável”, acrescenta a seu lado José
Manuel Correia.
Além dos ganhos terapêuticos, as sessões de
atrelagem adaptada servem também para os idosos
saírem para fora das quatro paredes da instituição.

EMPREENDEDORISMO
BUÍNHO FAB LAB

Casa de experiências!
K

elly Coughlin tem 32 anos, é
formado em arquitectura e
nasceu numa pequena cidade
perto de Calgary, na costa oeste do Canadá. Tem o físico de um jogador de
futebol americano, mas são as igrejas
(e as suas formas) que o fascinam. E na
vila de Messejana, no concelho de Aljustrel, Kelly deixou-se encantar com
a forma como estes monumentos “se
dissolvem na memória” da localidade
à medida que as suas paredes se vão
esboroando com o passar do tempo. “É
a primeira vez que estou em Portugal
e tem sido fantástico. Tenho vindo a
descobrir [Messejana] e a apaixonarme pela paisagem. Tem sido muito
bom”, conta num inglês carregado de
sotaque.
O canadiano Kelly é um dos últimos “inquilinos” do Buínho, o fab lab
que o casal Carlos Alcobia e Sara Albino criaram em Messejana, de onde a
família de Sara é natural, quando resolveram deixar Lisboa. O espaço nasceu
há pouco mais de um ano e tem um
propósito assumido: levar a inovação a
um território rural, num ambiente de
experimentação e descoberta.
“Num fab lab pode fazer-se quase
tudo! É um espaço que congrega diferentes tecnologias que se complementam, de forma a uma pessoa poder
ter fabricação digital em quase todas
as formas”, explica Carlos Alcobia. A
impressão 3D é uma das tecnologias
presentes no Buínho, assim como o
corte de vinil e o corte de laser. “A ideia
é podermos trabalhar as diferentes máquinas e as diferentes tecnologias de
forma complementar”, sintetiza.
Mas o projecto do Buínho assenta
numa outra particularidade: o conceito
de “casa”. “É o que falta a espaços como
este em Lisboa e no Porto. Porque para
ser um projecto interessante num território de baixa densidade tínhamos
de ter capacidade de alojamento, para
atrair pessoas de fora para dentro”, justifica Carlos Alcobia, explicando que
quem por lá passa nunca fica menos de
duas semanas.
Estes períodos são aquilo que Carlos Alcobia designa de “residências
artísticas”. “Hoje em dia começa a haver uma nova geração de criativos que
procura espaços como este para transformar ideias em coisas concretas”,
nota, revelando que desde Fevereiro
de 2018 já receberam artistas vindos
de várias latitudes, dos EUA ao Japão
passando por Hong Kong, Finlândia
ou Argentina.
“Estamos a falar de residências ar-

O casal Carlos Alcobia e Sara Albino são os mentores do Buínho, o ‘fab lab’ que tem levado a Messejana artistas e empreendedores de todo o mundo.
tísticas, mas não temos aqui o típico
artista. São, sobretudo, pessoas ligadas
à tecnologia que aqui têm uma experiência fora da caixa! Temos artistas
japoneses que quando vêm para aqui é
mesmo para escapar às grandes cidades. Messejana é o elemento diferenciador disto tudo”, frisa.
CAPACITAR O FUTURO
As “residências artísticas” foram a solução encontrada por Carlos Alcobia
e Sara Albino para, desde logo, “rentabilizar a estrutura e o investimento
feito” no Buínho. Mas é na Educação e
na capacitação das novas gerações face
aos desafios impostos pelo futuro que
reside o grande desafio deste fab lab.
“Cada vez mais estamos num mundo digital e cada vez mais são necessários profissionais para lidarem com
esse mundo digital. Estamos a precisar
de líderes, de pessoas que pensem fora
da caixa, de criativos, que se sintam à

vontade para manipular as diferentes
variáveis de trabalhar com este novo
mundo: modelação 3D, desenho digital, programação, robótica… Por isso
queremos desenvolver actividades que
permitam não haver um diferenciamento tão grande entre oportunidades
de formação em territórios como este
relativamente a Lisboa ou Porto”, explica Carlos Alcobia.
Para este responsável, este é um
tema que deve ser levado muito a sério,
sobretudo nos territórios do interior,
onde os mais novos sentem grandes
dificuldades em ter acesso a estas questões. “Dentro de 10 ou 15 anos poderá
haver uma décalage tremenda entre
quem tem acesso a trabalhos qualificados e quem não tem. Ou seja, vamos
voltar a ter um país a dois tempos: uns
vão trabalhar para as caixas do supermercado, outros controlam o processo
de produção”, alerta Carlos Alcobia.
“Foi isso que nos fez querer trabalhar

com jovens e crianças e focar-nos na
educação de competências digitais”,
acrescenta.
É dentro desta lógica que o Buínho
tem vindo a colaborar com a escola básica de Messejana, num trabalho que
pretende alargar ao Agrupamento de
Escolas de Aljustrel e até aos concelhos
vizinhos. “Cada vez mais as empresas
precisam de criativos nas novas economias digitais. E as escolas estão a
ter dificuldades em preparar e a trazer
pessoas para essas áreas”, justifica Carlos Alcobia, para quem as “línguas de
programação” são o futuro. Por isso, o
empreendedorismo tem de ser ensinado com prática.
“As verdadeiras aulas de empreendedorismo são desbloquear a cabeça
das pessoas: dizeres como podes falhar
de forma rápida e eficiente. Porque vais
sempre falhar e vais aprender falhando. E as escolas podiam ensinar a querer ir atrás do desconhecido”, conclui.

Erasmus
no Verão
O projecto do Buínho Fab Lab faz parte
da rede Erasmus e no âmbito da iniciativa
“Young Rural Makers” vai receber, na segunda
quinzena de Julho, 36 jovens vindos da Roménia, Itália, França, Polónia, República Checa
e Turquia, a que se juntarão mais seis do
concelho de Aljustrel. Serão duas semanas de
trabalho e experimentação onde “quero que
sejam confrontados com necessidades reais,
porque esse é o melhor atalho para
a aprendizagem”, revela
Carlos Alcobia. “Não
estou à espera de coisas
maravilhosas. Mas se
eles mergulharem a
fundo no problema,
eles vão querer aprender
mais”, acrescenta.
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PARQUE MINEIRO DE ALJUSTREL

Memória(s) de uma
Projecto ambicioso da Câmara de Aljustrel está a
avançar, no sentido de criar um novo atractivo turístico na vila a partir da sua identidade mineira. Investimento total ultrapassa os quatro milhões de euros.

I

magine a sensação de descer abaixo do solo. O balançar do elevador
em movimento. O desconforto
do fato-macaco, o frio das botas, a luz
diáfana do gasómetro. Lá no fundo
calor, humidade. Vapor e suor. Aquele friozinho no estômago por não ter
o sol ao alcance do olhar e o ar pesar
toneladas... Há séculos que os aljustrelenses lidam com esta rotina. Está-lhes
no sangue e na pele. A mina faz parte
da vila e da sua maneira de ser. A picareta ajudou a moldar gerações. Da
pedra criaram-se famílias e brotaram
amizades para toda a vida. Ser mineiro é algo especial, único, assim como
a experiência que a Câmara Municipal
de Aljustrel quer proporcionar a todos
os que visitem o futuro Parque Mineiro. Um projecto de cariz turístico, mas
que tem também uma faceta de preser-
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vação da identidade colectiva de um
povo que nasceu nas (e das) entranhas
da terra.
“É um projecto com várias visões”,
para dar a conhecer “a marca mineira
desta terra, os nossos hábitos culturais
e gastronómicos”, resume o presidente
da Câmara Municipal. “Um projecto
que será certamente um factor diferenciador desta região do país”, acrescenta
Nelson Brito.
“Hoje, em todo o mundo, os parques mineiros têm milhares de visitantes, têm um segmento de mercado
muito próprio, que tem vindo a aumentar sucessivamente ao longo dos
anos. E claramente que havendo em
Aljustrel essa riqueza patrimonial, havendo essa memória viva, este projecto
é de facto fantástico e, para nós, muito
relevante do ponto de vista do territó-

rio”, reforça o presidente da Entidade
Regional de Turismo do Alentejo.
Para António Ceia da Silva, é a sua
“heterogeneidade” que marca a diferença nesta iniciativa. “O facto de ser
um projecto com várias valências é
uma das mais-valias deste Parque Mineiro” em Aljustrel, afiança.
SINGULARIDADE ÚNICA
A ideia do Parque Mineiro de Aljustrel
nasceu da vontade da autarquia em
oferecer aos visitantes do concelho (e
de toda a região) a oportunidade de
conhecerem um património diversificado, onde história, arte, ambiente,
tecnologia e diferentes culturas de trabalho se fundem. A juntar a isto está
ainda o facto de Aljustrel ter uma mina
em actividade e desta abraçar a malha
urbana da vila, o que lhe conferee uma

singularidade única.
Nesse sentido, o futuro espaço pretende proteger o património geológico
e mineiro existente, tornando-o visitável em momentos de lazer ou para
aqueles que querem fazer investigação
sobre o assunto. Mas tudo isto possibilitando, em simultâneo, “reflexos positivos na economia local”.
O projecto tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos anos,
através de diversas intervenções, todas
elas candidatadas a fundos comunitários, num investimento total que supera os quatro milhões de euros e que
pode ainda vir a ser maior.
Já em exeucação estão as obras de
qualificação da zona envolvente ao
malacate Vipasca, a criação dos corredores cicláveis Aljustrel-bairros de Vale
d’Oca/ Algares/ Plano e Aljustrel-bairro

de São João, e os trabalhos de requalificação urbana dos bairros mineiros de
São João do Deserto, Plano e Algares.
As estas juntam-se as intervenções,
já aprovadas, de requalificação urbana
do bairro mineiro de Vale d’Oca, de
criação do Centro de Recepção do Parque Mineiro de Aljustrel, de instalação
do Arquivo e Centro Mineiro, de construção de passadiços junto ao chamado “Chapéu de Ferro”, e de aquisição de
equipamento multimédia e interactivo
para a galeria de Algares, que foi reabilitada e será o principal atractivo do
Parque Mineiro, uma vez que permitirá recriar a descida ao fundo de uma
mina.
“Este espaço de fundo de mina
recuperado é para nós importante e
assume-se como o grande elemento
diferenciador [do Parque Mineiro]

TURISMO

a mina viva

ANTÓNIO CEIA DA SILVA
PRESIDENTE DA TURISMO DO ALENTEJO E RIBATEJO

“Parque Mineiro
vai ser mais-valia
para o Alentejo”
Que potencial vê no projecto do Parque
Mineiro em Aljustrel?
O potencial é enorme! Como sabe, cada vez mais
é importante – e nós temos feito isso ao longo
dos anos – estruturarmos o produto turístico.
Ou seja, não basta só o crescimento económico
e o investimento que tem sido feito no sector
pelos agentes privados, é necessário que exista
produto turístico susceptível de aumentar
as taxas de permanência média dos turistas
e susceptível de captar novos segmentos de
mercado. E claramente que as rotas de touring
cultural na nossa região são, quer queiramos ou
não, o principal produto turístico do território,
independentemente de hoje termos já muito
produto turístico em condições de ser operacionalizado e vendido.
E é aí que pode entrar o Parque Mineiro…
Claramente que este Parque Mineiro em
Aljustrel é um enorme contributo nesse sentido!
É um património fabuloso que a Câmara
Municipal, com os agentes privados, está neste
momento a trabalhar, no sentido de criar um
grande projecto de dinâmicas culturais, mas
que tem claramente fortes influências turísticas.
Não tenho dúvidas que atrás disso virão
investimentos turísticos, novas unidades de
alojamento, novas unidades de restauração…
Portanto, quero felicitar o presidente Nelson
Brito e a equipa da Câmara [de Aljustrel] por
este projecto, que claramente vai ser mais uma
mais-valia para o Alentejo.

“

PARQUE MINEIRO
É UM PROJECTO
DIFERENCIADOR
PARA A REGIÃO.

para atrair visitantes, ao permitir experimentar o fundo de mina e todas
as sensações do que é trabalhar aí”, observa com entusiamos o presidente da
Câmara Municipal.
O projecto do Parque Mineiro alarga-se a toda a vila e pretende mostrar
que Aljustrel, além da sua identidade
mineira, é também uma terra viva. Daí
estarem em candidatura mais dois projectos: ter um comboio turístico e criar
o Núcleo Museológico Ferroviário Mineiro de Aljustrel. “Queremos que o
Parque Mineiro tenha outras áreas de
actuação e que demonstre que há vida
em Aljustrel”, reforça Nelson Brito.
Por isso mesmo, a par de tudo isto,
o projecto contempla ainda a sua “complementaridade” com outros recursos
do território que possam diversificar a
experiência do turista, nomeadamente

a gastronomia e vinhos, a natureza, o
alojamento, o transporte, o cante, outras manifestações artísticas e aspectos
paisagísticos.
Com esta valorização turística do
património mineiro do concelho, a
Câmara Municipal espera alcançar
“impactos positivos” no desenvolvimento local, seja pela reabilitação e
preservação do património degradado,
ou pela atracção de novos investimentos e criação de emprego, entre outros
aspectos.
“A valorização do património e
da paisagem mineira e das actividades nela desenvolvidas, associadas à
melhoria das infra-estruturas, poderão converter o concelho de Aljustrel
numa alternativa aos destinos turísticos tradicionais”, sintetiza (e conclui) o
autarca Nelson Brito.

Porquê?
Repare: hoje, em todo o mundo, os parques
mineiros têm milhares de visitantes, têm um
segmento de mercado muito próprio, que
tem vindo a aumentar sucessivamente ao
longo dos anos. E claramente que havendo em
Aljustrel essa riqueza patrimonial, havendo essa
memória viva, este projecto é de facto fantástico
e, para nós, muito relevante do ponto de vista
do território.
Qual é, na sua opinião, o grande atractivo
do futuro Parque Mineiro de Aljustrel? O
que poderá marcar a diferença na captação de visitantes?
O grande atractivo é a sua heterogeneidade,
ou seja, o facto de permitir várias valências do
ponto de vista da visitação. Isso é claramente
o que é mais relevante neste projecto! Não
se trata apenas de actividade de minas, é um
projecto mais global, mais vasto, que tem várias
nuances que valorizam claramente o projecto.
Diria que o facto de ser um projecto com várias
valências é uma das mais-valias deste Parque
Mineiro.

“

O FACTO DE SER
UM PROJECTO
COM VÁRIAS
VALÊNCIAS
É UMA DAS
MAIS-VALIAS
DESTE PARQUE
MINEIRO.
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ANTÓNIO PARREIRA | PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO ROXO

Barragem do Roxo começou a regar há 50 anos e o presidente da ssociação de enefici rios az uma a aliação ositi a
do camin o ercorrido nt nio arreira arante ue o uturo da agricultura na região é bastante risonho.

“Roxo é uma
mais-valia
para Aljustrel”

O Roxo transformou radicalmente
esta região?
Sim, sim… O Roxo teve uma pujança inicial muitíssimo grande, com a
cultura do tomate, que criou algum
dinamismo e alguma agro-indústria.
Infelizmente foi uma cultura que entrou em declínio… E agora estamos a

20

começar com outras culturas. O Roxo
também passou por alguns problemas
de investimento relacionados com o
facto de antes de estar ligado [ao Alqueva] nós nunca podermos garantir
que a água não iria faltar. Porque a
capacidade de encaixe natural de água
que o Roxo tem é inferior àquela que
necessita anualmente. E por isso havia anos em que o Roxo não regava.
Mas com Alqueva hoje podemos dizer – que é o mais importante – que
qualquer pessoa que venha para este
perímetro de rega tem água!
Esta última década tem sido de mudanças significativas?
Muito significativas mesmo, principalmente para as culturas permanentes.
Ninguém iria fazer culturas permanentes que dependiam de água e de-

pois faltava a água. Isso mudou!
De que culturas falamos?
Olival, amendoal, figueiras, citrinos,
fruteiras essencialmente. Se não houvesse uma garantia de água permanente não podiam estar aqui. O Alqueva
veio mudar a região, está a mudá-la e
estou convencido que a grande mudança ainda está para vir.
Sente que Aljustrel tem um potencial
agrícola tremendo?
Tem e isso vê-se! Estamos com projectos de instalação de agro-indústria na
região bastante grandes. Ainda no final
de Maio a empresa Campos do Roxo,
que a Associação de Beneficiários do
Roxo (ABR) ajudou a criar, aprovou
um aumento de capital por parte dos
sócios, de cerca de 150 mil euros, e foi

“

FICO MUITO SATISFEITO POR HAVER
INVESTIMENTO NA
REGIÃO.

“

Qual a principal marca que fica destes 50 anos de Roxo?
Sem dúvida um modelo de gestão de
rega que funcionou. Este modelo das
associações de regantes tem funcionado bem e esta é a principal marca.
Tem servido os interesses do país, tem
sabido gerir a água sem precisar de ajudas estatais e os agricultores têm sido
sempre bem servidos. E todos os problemas que aparecem são resolvidos
internamente e com a ‘prata da casa’.

aprovada a construção de uma unidade agro-industrial para a amêndoa,
que esperamos que esteja pronta antes
do início da campanha da amêndoa,
ou seja, no final deste Verão. Nessa
altura essa unidade deve estar a funcionar, não na sua totalidade mas para
fazer já toda a recepção da amêndoa e
a limpeza, para tirar aquela casca verde
e podermos armazená-la em casca.
Qual o valor desse investimento?
Anda à volta dos 230, 240 mil euros…
Mas no futuro, com a parte da britagem – que é tirar a casca e ficar só o
miolo – e depois com a transformação
do miolo, estamos a falar de um investimento de milhões. E há outros investimentos programados no campo da
agro-indústria, mas que estão ainda na
fase da discussão. Ou seja, há aqui um

AGRICULTURA
Preço da água
sem aumentos
A seca sentida na região em 2017 e início de 2018 levou a maiores aduções do Alqueva ao Roxo,
sem que tal se tenha reflectido no preço cobrado pela Associação de Beneficiários do Roxo (ABR) aos
regantes pelo fornecimento de água. Uma situação que só foi possível devido ao facto de a ABR ter
antecipado esse cenário e criado, há quatro anos, o Fundo de Estabilização Tarifária (FET).
Segundo explica António Parreira, “a água gravítica no Roxo custa aos agricultores 2,6 cêntimos por
m3”, valor a que se teria de acrescer o valor pago pela ABR à EDIA pela água do Alqueva (2,4 cêntimos
por m3). Contudo, com a criação do FET, a água do Roxo passou a custar 3,07 cêntimos/ m3 aos regantes, o que possibilitou à associação ter uma reserva financeira para agora compensar o aumento
dos custos da água sem sobrecarregar os agricultores.
“Já tínhamos reservado algumas verbas para isso e foi possível financiar os agricultores. Aumentámos o preço da água de 2,6 cêntimos para 3,07 cêntimos/ m3, o que não causou grande mossa aos
agricultores. Mas se não tivéssemos previsto isto, teríamos agora que aumentar muito o preço e isso
era impossível para as culturas”, sublinha António Parreira.

do, tem noção de quanto já os agricultores investiram na região?
[pausa] Fazendo umas contas muito
rápidas são muitos milhões.
Neste momento, quais são as culturas
mais importantes no perímetro de
rega do Roxo?
Em termos de área continua a ser o
olival. Depois vem o amendoal como
a segunda cultura mais importante. E
começam a aparecer outras culturas
que penso que serão igualmente muito
importantes e que poderão ser culturas
de futuro. Têm é que ter por trás, nomeadamente as que são para ser consumidas em fresco, alguma estrutura
de apoio. Temos de ter câmaras de frio,
linhas de embalamento, para que esses
produtos possam chegar aos mercados
em boas condições.
É esse o grande passo que falta dar,
não é? Haver agro-indústria nesta
região?
Sem dúvida!
Mas está difícil…
Estamos a caminhar e acredito veementemente que vamos conseguir.
potencial muito grande. E estou convencido que Aljustrel vai ter aqui uma
grande mais-valia por no seu concelho
existir a barragem do Roxo, existir uma
associação de regantes e existir aqui
um perímetro de rega. Vai ser uma
alternativa muito grande àquilo que
Aljustrel tem sempre tido, que são as
minas. Estou plenamente convencido
que a agricultura irá fazer com que este
seja um concelho com falta de mão-deobra, onde não há desemprego e com
um grande avanço tecnológico.
Tem sido feito muito investimento
nesta região no plano agrícola…
Tem, tem… A começar pela própria
ABR, que deve ser um motor de desenvolvimento regional.
Mas no plano do investimento priva-

Isso é apenas convicção, intuição
pessoal, ou existem manifestações de
interesse por parte de empresas para
investir nessa área?
Há contactos e das pessoas com quem
falo sinto que estão interessadas nisso.
E temos tido um grande parceiro que
comunga connosco desta preocupação, que é a Câmara Municipal – nomeadamente o seu presidente [Nelson
Brito] –, que nos dá uma grande motivação para avançar.
A anunciada criação de novas áreas
empresariais vocacionadas para este
sector, nomeadamente em Montes
Velhos e Ervidel, é também um sinal
de abertura do Município a este tipo
de investimentos.
Exactamente! Era um ponto que ia
mesmo frisar. Por exemplo, a antiga
fábrica do tomate [de Montes Velhos],

que encerrou e tem estado completamente abandonada, acabou por ser
classificada em sede de PDM como
centro agro-industrial. E é aí que a
fábrica da amêndoa se irá instalar. E
há outros projectos para ali que estou
convencido que dentro de pouco tempo surgirão. E isto tem partido muito
também da parceria que tem existido
entre a Câmara e a ABR.
Neste momento, quantos hectares
são regados pelo Roxo?
Oito mil hectares. Mas aqui à volta
existe uma área regada total de 20 mil
hectares.
Sente que os agricultores souberam
adaptar-se a esta nova realidade de
ter água em permanência?
Esse é o meu grande desgosto. Sabe
que os nossos agricultores têm passado
por algumas fases complicadas…. Começaram por fazer cereais e depois os
cereais entraram em ruptura. Depois
foi a passagem do sequeiro para o regadio, com os nossos agricultores descapitalizados quando o regadio requer
grandes investimentos. Enfim… Há
algum receio dos nossos agricultores
em investir no regadio, até porque são
investimentos avultados. Fico muito
satisfeito por haver investimento na
região, mas gostaria que esses investidores fossem os nossos agricultores.
Infelizmente o que estamos a assistir
é que a maior parte desses investidores são empresas estrangeiras. É a lei
do mercado, não podemos contrariar
isto…
Com 50 anos feitos, qual o grande desafio que a ABR tem pela frente?
Tentar acompanhar a evolução. Já falámos das fábricas e agora vamos inaugurar uma estação fotovoltaica. Temos
um grande custo com energia, que se
repercute no preço final da água, e resolvemos fazer este investimento numa
estação fotovoltaica. Fica junto à estação elevatória e é um investimento de
380 mil euros, com painéis seguidores,
mais eficientes.

PROJECTO PARA CONCLUIR ATÉ 2022

Alqueva
vai chegar
a Messejana
Ligação Roxo-Monte da Rocha
ai eneficiar
ectares
nesta re uesia

D

epois de Ervidel, São João de
Negrilhos, Rio de Moinhos e
Aljustrel, a água do grande
lago de Alqueva vai também chegar à
freguesia de Messejana! O novo bloco
de rega vai beneficiar cerca de 3.000
hectares de rega e foi apresentado
publicamente no início deste ano de
2018, sendo resultado de uma parceria entre a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do
Alqueva e a empresa Águas Públicas
do Alentejo (AgdA).
“É um passo importante” para
esta freguesia, sublinha o presidente
da Câmara de Aljustrel. “Messejana
vai também ganhar essa igualdade de
oportunidades em relação ao resto do
território do concelho de Aljustrel. E
esperamos que a partir dessa obra o
concelho de Aljustrel tenha uma capacidade ainda maior de produção
e de atrair investimento”, acrescenta
Nelson Brito.
Para o autarca aljustrelense, este
projecto constitui igualmente uma
grande oportunidade para todos os
agricultores da freguesia, que têm
resistido a fazer culturas de sequeiro
apesar das dificuldades sentidas.
“É importante para estes agricultores, que tão bravamente se têm
mantido com as dificuldades acres-

cidas que se verificam na agricultura
de sequeiro tradicional, terem este
prémio de ter a oportunidade de ter
água. Água não significa que tenham
de alterar a sua visão de agricultura,
mas dá-lhe outra potenciação, outra
capacidade de se reinventarem. E isso
é importante”, vinca o edil aljustrelense.
O novo bloco de rega de Messejana
integra o Plano Nacional de Regadio
do Governo e será fruto da ligação
que vai ser construída entre a barragem do Roxo e a albufeira do Monte
da Rocha, no concelho de Ourique. A
partir de Messejana será também concretizada uma ligação aos sistemas de
Morgável CH e Ermidas.
EDIA e AgdA estimam que a obra
possa estar concluída entre os anos
de 2021 e 2022, beneficiando a agricultura na freguesia de Messejana,
mas também o abastecimento público
de água nos concelhos de Ourique,
Castro Verde, Almodôvar e partes de
Mértola e Odemira.
Em termos de abastecimento público, a AgdA vai igualmente reforçar
a conduta adutora Roxo/Aljustrel e
construir uma nova estação elevatória, que servirá essencialmente as
populações de Messejana, Rio de Moinhos e Aljustrel.
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AGRO VALE LONGO, LDA.

SCÓBIS

Cogumelos
biológicos
na Minhota
E

Maiores produtores
de milho para pipoca
Ao longo de quase 950 hectares de terra, os irmãos João e
Joaquim Banza produzem quase uma dezena de culturas.

C

olza, cevada, cebola, milho, girassol, papoila, olival. Tudo isto
é possível encontrar ao longo dos
quase 950 hectares que a Agro Vale Longo, empresa agrícola gerida pelos irmãos
João e Joaquim Banza, explora nas freguesias de São João de Negrilhos, Ervidel
e Aljustrel (todas no concelho de Aljustrel), assim como nas freguesias limítrofes
de Santa Vitória (Beja) e de Ferreira do
Alentejo.
“Aqui produzimos quase tudo o que é
possível”, reconhece com um sorriso João
Banza, de 50 anos, há muito dedicado à
vida do campo, seguindo com o irmão, de
51 anos, um percurso iniciado há cerca de
sete décadas pelo avô e pelo pai de ambos
em 3,5 hectares de terra que levavam de
renda.
Desde então o negócio cresceu consideravelmente e diversificou-se. De acordo
com este agricultor, perto de 500 hectares
destinam-se à produção de milho, metade dos quais de milho para pipoca. A
produção ronda as 2.000 toneladas/ ano e
é tudo exportado para França. “O milho
para pipoca apareceu de um contacto de

22

uma empresa francesa com a EDIA. Depois, os técnicos da EDIA contactaram os
agricultores e começámos a produzir para
França. Levamos três anos de produção e
actualmente somos os maiores produtores nacionais”, afiança João Banza.
Os restantes 250 hectares de milho
destinam-se à produção de ração animal
(cerca de 20% da área) e à produção alimentar (os restantes 30%).
Mas a produção da Agro Vale Longo,
onde trabalham sete pessoas, não se fica
pelo milho e nos restantes 450 hectares
de terra os irmãos João e Joaquim Banza têm ainda colza para produção de
biodiesel, cevada dística que é vendida
para a produção de cerveja, cebola que
é comercializada para o mercado dos
frescos, girassol para a produção de óleo
alimentar e papoila para fins medicinais.
E a tudo isto juntam-se ainda 34 hectares
de olival super-intensivo prontos a entrar
em produção em 2019 (a que se juntarão
mais 77 hectares a plantar a partir de Setembro).
Também a pecuária entra nos planos
futuro (ainda que não imediatos) da em-

presa. “Está nos nossos horizontes vir a
ter pecuária, porque é um complemento
para aproveitarmos os sub-produtos que
temos na exploração, das palhas aos fenos, restos de semente”, revela João Banza.
REGIÃO PRECISA
DE AGRO-INDÚSTRIA
As culturas produzidas pela Agro Vale
Longo espelham o potencial agrícola
da região, sobretudo depois da chegada
do Alqueva ao Roxo e a garantia de que
haverá sempre água para regar a partir
deste perímetro. Mas há ainda muito a
fazer, a começar pela criação de unidades
agro-industriais na região, reconhece João
Banza.
“Precisamos da indústria da transformação”, afirma esta agricultor, para quem
o projecto Alqueva pecou precisamente
nesta vertente. “Criou-se o grande lago
mas não se criou a agro-indústria… E o
que produzimos aqui ou se exporta ou vai
para o norte do país, aqui não fica nada.
Perdem-se postos de trabalho, os custos
aumentam, não se fixam pessoas às terras.
Acho que neste aspecto o projecto de Alqueva podia ter sido melhor”, acrescenta.
João Banza lamenta ainda que nem
sempre seja fácil encontrar na região
mão-de-obra para o campo. “Ainda há
vergonha de trabalhar na agricultura.
Enquanto nos outros países trabalhar na
agricultura é até considerado uma profissão de luxo, por ser ao ar livre, aqui a
mentalidade ainda está um bocadinho
fechada”, diz.

m latim a palavra scóbis significa
serradura… E é precisamente da
serradura (esterilizada e devidamente “alimentada” de nutrientes) que
nascem os cogumelos shiitake, juba de
leão e piupino produzidos pela Scóbis,
unidade industrial instalada no Monte
da Minhota, a cerca de cinco de quilómetros de Aljustrel, e a funcionar há um
ano.
O projecto nasceu de forma inesperada, quando Ana Banza e a cunhada
Catarina Afonso se deslocaram, no final
de 2013, a uma formação sobre produção de cogumelos. “Estudei em Vila Real
e lá eles têm muita coisa ligada aos cogumelos. E quando viemos da formação já
vínhamos com a cabeça cheia de ideias.
Já fazíamos plantas e tudo de como é que
isto devia ser”, conta a rir Catarina Afonso, que é também médica-veterinária.
“Ficámos entusiasmadas com o que
vimos e a ideia foi crescendo”, acrescenta
Ana Banza, que na altura tinha regressado de África, onde trabalhava para um
banco.
Passados poucos meses, em Maio
de 2014, já Ana e Catarina tinham o seu
projecto pronto e candidatado a fundos
comunitários. O investimento de quase
600 mil euros teve o apoio do PDR 2020
e acabou por estar pronto três anos depois, após muitos obstáculos (sobretudo
burocráticos).
A fábrica da Scóbis foi inaugurada
em Junho de 2017, seguindo-se meses
de muitas experiências. A empresa já
tem o selo que certifica a sua produção
em modo biológico e desde o início de

2018 que chegam ao mercado os seus
cogumelos shiitake (os únicos que para
já comercializa, seja em fresco ou desidratados).
“Colhemos shiitake todos os dias”,
afiança Catarina Afonso. “Já comercializamos alguma coisa, mas ainda estamos
muito aquém das nossas capacidades”,
continua Ana Banza, explicando que a
empresa, além de vender para restaurantes, algumas grandes superfícies e
mercearias de bairro no Alentejo, Lisboa
e Algarve, está ainda na fase de mostrar o
seu produto a potenciais clientes e a marcar presença em feiras para divulgação.
“Mas o balanço é positivo. Temos dado
passos pequenos, mas sempre a caminhar em frente”, acrescenta.
O projecto da Scóbis é completamente inovador em toda a região e tem ainda
a particularidade de Ana Banza e Catarina Afonso serem as responsáveis por
todo o processo produtivo do princípio
ao fim. “Assim garantimos qualidade,
pois sabemos o que estamos a produzir”,
justifica Ana Banza. “E também conseguimos prever produções e ter produção
o ano inteiro. É que nós produzimos cogumelos todos os dias do ano”, acrescenta
Catarina Afonso.
Tudo isto leva as duas empresárias a
encarar o futuro com optimismo. “Para
já, queremos arranjar mais clientes”,
afiança Ana Banza. “E depois ambicionamos estar mais presente nos mercados
nacionais e pensar na exportação, mas
para um mercador diferenciador, que
valorize a produção biológica. Já temos
esse mercado identificado”, conclui.
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