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O Município de Azambuja 
congratula-se com o su-
cesso do projeto APRODER 
Empreende e, mais do que 
isso, está em total sintonia 
com essa visão dinâmica 
do presente e sobretudo 
do futuro. É na promoção 
do empreendedorismo que 
está a melhor resposta aos 
desafios do mundo atual, o 
que se tornou mais eviden-
te no contexto da pande-
mia que há um ano condi-
ciona a economia e toda a 
sociedade. 
Neste tempo de novas difi-
culdades, o papel das par-
cerias ganhou maior relevo 
e o Grupo de Ação Local 
coordenado pela APRODER 
tem, para o Concelho de 
Azambuja, uma grande im-
portância. Recorde-se que 

esta sinergia entre a autar-
quia e a associação já per-
mitiu colher um fruto, a re-
cuperação – cofinanciada 
pelo programa PDR 2020 – 
do barco varino “Vala Real”, 
propriedade do Município, 
destinado à dinamização 
do projeto turístico “Rota 
dos Mouchões”, um passeio 
no magnífico ecossistema 
ribatejano do Rio Tejo.
Pela nossa parte, os laços 
desta colaboração estão 
bem seguros e estamos 
confiantes de que, a curto 
ou médio prazo, teremos 
bons resultados também 
ao nível da promoção do 
enoturismo, sempre com o 
objetivo de valorizar o pa-
trimónio natural, cultural e 
humano do nosso território. Desde a primeira hora que 

o Município de Santarém se 
assume como parceiro es-
tratégico da APRODER, de 
forma a potencializar o que 
a Associação tem trazido 
e irá continuar a trazer à 
nossa região. É uma aposta 
clara no desenvolvimento 
rural e local e na promoção 
dos nossos produtos. Neste 
contexto queremos reco-
nhecer o contributo que a 
APRODER deu à região de 
Santarém nas últimas três 
décadas.  
São 30 anos de caminho 
com a aposta forte no de-
senvolvimento holístico do 
Ribatejo, em particular nas 
suas vertentes social, cultu-
ral e económica que se tem 
pautado por uma estraté-
gia de crescimento inteli-
gente, sustentável e inclusi-
vo do espaço rural. Exemplo 
desta filosofia são os últi-
mos projetos apoiados pela 
APRODER submetidos pelas 
empresas do Concelho, a 
Fio Dourado, a Landscape 
Farm e a Quinta da Cholda, 
três projetos que visam o 
desenvolvimento susten-

tável do mundo rural, quer 
através da melhoria da 
eficiência dos processos, 
quer através da promoção 
de práticas mais amigas do 
ambiente ou da promoção 
de atividades turísticas que 
valorizem os ativos rurais. 
Um desafio que se coloca 
hoje às Autarquias é o de 
implementar uma gestão 
colaborativa mais ambicio-
sa para o desenvolvimento 
económico local: mobilizar 
stakeholders do territó-
rio para a constituição de 
parcerias que se afirmem 
como estruturas privilegia-
das de discussão, definição 
de estratégias e contribu-
tos em matérias especial-
mente relevantes para a 
vida do município. Estamos 
a referir-nos a empresas, 
ao ensino superior e profis-
sional, às organizações não 
governamentais (ONG) e 
outros que se entendam de 
valor acrescentado.  
É nesta lógica colaborati-
va que a APRODER foi, é e 
será peça-chave para este 
resultado!
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Presidente da Câmara Municipal de Azambuja 

“É na promoção do
empreendedorismo que está
a melhor resposta aos
desafios do mundo atual”

Ricardo Gonçalves
Presidente da Câmara Municipal de Santarém

“São 30 anos de caminho
com a aposta forte no
desenvolvimento holístico
do Ribatejo”

A APRODER (Associação para a Promoção do Desenvolvimento Rural do 
Ribatejo) tem em curso, desde Setembro de 2018, o projecto "APRODER 
Empreende 2020". Trata-se de um projecto de apoio ao empreendedoris-
mo na região, que conta com o apoio do Programa Operacional Regional do 
Alentejo. Integrado neste projecto, foi lançado recentemente, pela APRODER, 
um conjunto de iniciativas de apoio aos empreendedores cuja actividade se 
desenvolve dentro dos limites territoriais abrangidos pela associação, a que 
chamou APRODER – Inovação e Empreendedorismo. Estas iniciativas têm o 
foco na divulgação de boas práticas empresariais que resultaram em projectos 
bem-sucedidos, localizados nos concelhos de Azambuja, Cartaxo, Rio Maior e 
Santarém (com excepção de parte do núcleo urbano da cidade de Santarém), 
os 4 concelhos ribatejanos cobertos pelo raio de acção da APRODER.

Os 18 projectos seleccionados para divulgação em diversos órgãos de co-
municação social da região beneficiaram de apoios comunitários e estão em 
pleno funcionamento, apesar da pandemia. São empresas de referência, com 
consciência social e ambiental, que contribuem para o desenvolvimento rural e 
que estão implantadas numa região onde criam emprego e riqueza. Ao longo 
de quatro edições, o Correio do Ribatejo, parceiro nesta iniciativa, está a divul-
gar algumas dessas empresas.


