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Serviço de Apoio ao Agricultor em funcionamento a 11 de fevereiro 

O Município de Vagos, através do Gabinete de Desenvolvimento Económico, e em parceria 
com a AGIM - Associação para os Pequenos Frutos e Inovação Empresarial, irá disponibilizar, 
a partir do dia 11 de fevereiro de 2016, o Serviço de Apoio ao Agricultor (SAA). A entrada em 
funcionamento deste serviço, contará com a presença, pelas 11h30, do Presidente da Câma-
ra Municipal de Vagos, Silvério Regalado e do Presidente da Câmara Municipal de Sever do 
Vouga, António Coutinho. 

O SAA tem como principais objetivos a disponibilização de um conjunto de serviços de apoio 
aos agricultores, empresários e empreendedores do setor, nomeadamente no que concerne 
a assuntos relacionados com o desenvolvimento das suas atividades agrícolas, e o apoio a 
iniciativas empresariais e de investimento que possam potenciar a atividade económica do 
concelho. 

Promover o crescimento e o desenvolvimento sustentável local, bem como dinamizar o teci-
do empresarial local, independentemente do setor de atividade, são cada vez mais, vitais 
para qualquer território.  

O mundo rural é elemento presente do concelho de Vagos; setor em grande crescimento e 
repleto de oportunidades, o Município de Vagos entendeu apostar nas potencialidades de 
desenvolvimento local do setor rural, agrícola, agroalimentar e florestal, bem como nas ca-
pacidades daqueles que nele já trabalham. 

O atendimento será realizado à quinta-feira, entre as 9h00 e as 18h00, na Incubadora de Em-
presas da Região de Aveiro - Polo de Vagos - no edifício do NEVA na Zona Industrial de Va-
gos, prestando os seguintes serviços: 

 

- APOIO AO INVESTIMENTO NA AGRICULTURA E EMPRESAS DO SETOR (COMERCIALIZAÇÃO E 
TRANSFORMAÇÃO) 
 
Elaboração, planeamento e acompanhamento de projetos de investimento financiados ao 
abrigo do programa PDR2020. 
Candidaturas (intempéries) 
 
- ACOMPANHAMENTO BUROCRÁTICO 
Organização de dossiers, elaboração de pedidos de alteração, elaboração de pedidos de pa-
gamento, relatórios e preparação de auditorias 
Elaboração da contabilidade RICA 
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- ACOMPANHAMENTO TÉCNICO À INSTALAÇÃO 
Acompanhamento técnico à instalação do pomar 
Preparação do terreno 
Drenagem 
Infra estruturas de apoio 
Orientação das linhas de plantação 
Acessos 
Sistema de rega e fertirega 
Escolha de variedades 
Plantação 
Carteira de contactos de fornecedores 
 
- ACOMPANHAMENTO TÉCNICO À EXPLORAÇÃO 
Fornecimento do caderno de campo 
Tratamento fitossanitários 
Planos de fertilização 
Podas 
Condução e manutenção do pomar 
Preparação da colheita 
Esclarecimentos via telefone ou email 
  
- IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO GLOBALGAP, PRODUÇÃO INTEGRADA E 
MODO PRODUÇÃO BIOLÓGICA 
  
- SALA DE PARCELÁRIO  
  
- FORMAÇÃO AGRÍCOLA E VISITAS DE ESTUDO 
Organização e desenvolvimento de formação na área agrícola 
  
- PROMOÇÃO DE PRODUTOS ENDÓGENOS 
 
Sobre a Agim: 
 
A AGIM – Associação para a Gestão, Inovação e Modernização do Centro Urbano de Sever do 
Vouga, é uma entidade privada sem fins lucrativos fundada no ano 2006 pelo Município de 
Sever do Vouga e pela SEMA – Associação Empresarial, ao abrigo da portaria n.º 26 181/2006 
uma iniciativa do programa URBCOM sob orientação do Ministério da Economia e da Inova-
ção. 
 
A associação centra a sua atividade fundamentalmente ao nível de 4 eixos estratégicos: 
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Valorização dos Recursos Endógenos; 
Dinamização do Comércio Local; 
Estimulo ao Investimento/Empreendedorismo; 
Cooperação com a CM Sever do Vouga. 
 
O trabalho desenvolvido pela AGIM ao nível do apoio ao desenvolvimento económico do 
concelho e especialmente do mirtilo (projeto myrtillus) foi reconhecido a nível nacional atra-
vés da atribuição do primeiro lugar na categoria de “Desenvolvimento Empresarial”, dos Eu-
ropean Enterprise Awards promovidos pela Comissão Europeia e pelo IAPMEI. 
 


