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AVEIRO

Pequeno comércio
sofre “exclusão social”

ESCOLAS DE HOTELARIA E TURISMO

Aluna da EFTA entre
os melhores da Europa

Melhoria da produção agrícola foi tema de fundo de um workshop
promovido pelo Projecto Anatole, anteontem, em Aveiro
Rebeca Plaza

D.R.

I A Conferência Anual da Associação Europeia de Escolas de Hotelaria e Turismo realizou-se este
ano pela primeira vez em
Portugal. O Turismo de Portugal
foi a entidade organizadora do 23.o
encontro e concurso europeus da
Associação Europeia de Escolas
de Hotelaria e Turismo (AEHT),
que decorreu na Escola de
Hotelaria e Turismo de Lisboa e
no Hotel Marriott. Durante cinco
dias (de 5 a 10 deste mês), mais de
150 escolas, entre elas a EFTA –
Escola de Formação em Turismo
de Aveiro, provenientes de 30 países e num total de 800 pessoas
(entre estudantes, professores,
representantes internacionais de

grupos hoteleiros e especialistas
convidados), participaram em
conferências, workshops e concursos, que abrangeram diferentes áreas do turismo. A EFTA conquistou o 2.o lugar na competição
de “Front – Office”, com a aluna
Sónia Amaral, do 2.o ano do Curso
Técnico de Recepção, juntamente
com Dennis Ter Beek, de nacionalidade holandesa. Sónia Amaral
foi posta à prova com uma simulação de Recepção de Hotel, onde
teve que efectuar um check-in,
responder a uma reclamação,
efectuar uma reserva por telefone
e enviar um e-mail. Portugal e a
Áustria foram os países que arrecadaram mais prémios, num
total de nove para cada país,
seguindo-se a Itália com sete.l

SÓNIA AMARAL acompanhada por responsáveis da EFTA

I “Há 20 anos trás, os agricultores
de Cacia vendiam todos os seus
produtos, hoje isso é impensável”.
O desabafo é de um dos pequenos
comerciantes agrícolas que, anteontem, assistiu ao workshop
“Economia de Proximidade: Produção e Consumo de Produtos
agrícolas locais”, que teve lugar na
Biblioteca Municipal de Aveiro.
O workshop, iniciativa enquadrada no Projecto Anatole, promovido pelo Instituto de Estudos
Regionais e Urbanos da Universidade de Coimbra e destinado a
empresas, associações e grupos
de produtores, teve como principal objectivo a organização e o
desenvolvimento de iniciativas
que permitam gerar benefícios
directos para os produtores agrícolas e os consumidores locais.
No fundo, o projecto pretende
preparar, também em conjunto
com a Câmara Municipal de
Aveiro, acções de intervenção na
economia da proximidade, que
podem ser concretizadas na criação de “condições favoráveis à
melhoria da produção agrícola e
dos pequenos produtores agríco-
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HENRIQUE ALBERGARIA foi um dos oradores do colóquio
las”, explicou ao Diário de Aveiro
Henrique Albergaria, professor
dos Estudos Regionais e Urbanos
na Universidade de Coimbra.
Os problemas
Os principias problemas que
estes comerciantes podem enfrentar têm a ver com a própria
“dimensão da pequena produção”, visto que “não têm produtos
certificados, não têm facilidades
para produzir em grandes quantidades, não têm as regras todas

de higiene e segurança, nem de
qualidade e muitos deles não
podem passar factura”, acrescentou o professor.
Mas o responsável não se
ficou pela determinação das causas e apontou soluções. “Estes
problemas serão ultrapassáveis
se se formarem associações ou
cooperativas”, sugeriu Henrique
Albergaria.
A presença de uma intermediação cooperativa local para
promover os pequenos produto-

res agrícolas, assim como a responsabilidade social, incluindo
não só os indivíduos como também as entidades políticas, são
algumas das muitas resoluções
indicadas.
Na afirmação da importância
de uma responsabilidade social, a
porta-voz da Unidade de Investigação dos Estudos Regionais e Urbanos na Universidade de Coimbra, Ana Madaleno, deixou o alerta: “se, no futuro, as entidades políticas não tiverem uma acção activa, estes pequenos produtores vão
acabar”. Facto que já foi comprovado na experiencia de um dos
comerciantes presentes: “Assusta-me o conceito da globalização,
porque, assim, o pequeno comércio sofre uma exclusão social e os
agricultores, cada vez mais,
empobrecem”.
Além deste workshop, a Câmara de Aveiro dinamizará reuniões com as juntas de freguesia e
com os comerciantes locais. “A
Câmara tem vontade de intervir,
de saber melhor o que se passa em
relação aos pequenos produtores
agrícolas e isto é um pequeno
passo para um futuro melhor”,
conclui Henrique Albergaria.l

