
SESSÃO DE TRABALHOS  
 
 

PLANO ESTRATÉGICO PARA A BAIRRADA 
 
 
 
 
A região da Bairrada vai estar em debate, no âmbito da elaboração do Plano Estratégico da 

Bairrada, no dia 25 de Fevereiro, na Estação Vitivinícola da Bairrada, com o início da sessão 

marcado para as 10:30 horas. “Reorganização”, “Modernização”, “Inovação”, “Qualidade”, 

“Diferenciação”, “Sustentabilidade económica e ambiental” e “Concertação”, são algumas 

das keywords sob as quais o sector pretende assentar as novas linhas orientadoras para o 

relançamento da Bairrada, enquanto região vitivinícola de elevada notoriedade e capacidade 

competitiva. 

 

O sector vitivinícola, sector emblemático para a região, gerador de riqueza e emprego, e uma 

marca da sua identidade e da herança cultural, debate-se com a necessidade de reequacionar 

novos caminhos e relançar a região, colocando-a numa rota de crescimento sustentado, 

beneficiando do clima de inconformismo e mudança que entretanto se começa a sentir, e ao 

qual não estão indiferentes os agentes, públicos e privados, do sector. 

 

A Comissão Vitivinícola da Bairrada, a ViniBairrada, a Confraria dos Enófilos da Bairrada, a 

Rota da Bairrada, a Câmara Municipal de Anadia, a Universidade de Aveiro e a Direcção 

Regional de Agricultura e Pescas do Centro, estão juntos neste propósito e são parceiros na 

elaboração do referido plano estratégico, que pretende reflectir as preocupações, os anseios e 

as ambições dos empresários e profissionais do sector, num plano de acção conjunto, que 

estabeleça prioridades e orientações para projectar definitivamente este cluster regional. 

 

A sessão será constituída por 3 painéis: produção, comercialização e distribuição e 

turismo, em que se pretende apresentar, ao nível de cada temática, um diagnóstico elaborado 

pelas diferentes entidades do sector na região e validar essa perspectiva com o conhecimento 

e experiência de entidades do sector externas à região, de modo identificar e aproveitar novas 

dinâmicas de desenvolvimento. 

 

Desta forma, com o objectivo de recolher contributos dos participantes, as entidades 

organizadoras desta iniciativa endereçam o convite a todos os interessados, para estarem 

presentes e partilharem a sua visão sobre o futuro da região, numa causa que é de todos os 

Bairradinos. 

Organização: 


