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Conceito

A Nova  AGROVOUGA pretende  manter  parte  da  boa  tradição  mas  ser

igualmente contemporânea, inovadora e dinâmica, atenta aos tempos modernos

e  aos  novos  desafios  da  sociedade,  motivo  da  manutenção  do  nome  que

simboliza décadas de tradição aliada ao prefixo “nova”, num apontamento de

modernidade e atratividade.

As 36 edições da AGROVOUGA, tendo sido a última realizada em 2012,

vão  ter  agora  seguimento  com a  abertura  de  um novo  capítulo,  em que  o

Município  de Aveiro  e a sua Região serão  pioneiros  na abordagem da AGRO

SUSTENTABILIDADE.

Este novo formato irá juntar à reconhecida dinâmica do evento, as novas

tendências nos domínios da inovação, tecnologias amigas do ambiente, energias

renováveis, investigação e gestão da floresta, a valorização dos produtos locais

e serviços do ecossistema, as novas formas de consumo, os produtos biológicos

e a sustentabilidade.

De igual modo, pretende-se construir um evento agregador, inclusivo e

interativo  em  que  o  visitante  possa  experimentar  e  vivenciar  experiências

únicas, num ambiente informal onde consiga sentir o que carateriza toda uma

Região.

A  responsabilidade  e  a  sustentabilidade  são  mais  dois  ícones  que

caraterizarão a Nova AGROVOUGA, no respeito pelo que é natural, dignificando o

que de melhor se faz e produz no Município e na Região de Aveiro.

Para todos

Promovemos a interação entre agricultores, vitivinicultores, empresas das

fileiras  agropecuárias,  chefes  cozinheiros,  gastrónomos,  público  em  geral.

Porque a agricultura deve ser um interesse de muitos e não apenas de alguns. 



Queremos lutar contra o distanciamento entre o prato e a terra, entre o

campo e a cidade.

Queremos ser montra para quem produz, palco para quem cozinha, banca

para quem vende e mesa para quem come.

Queremos  aproximar  as  pessoas,  para  que  a  agricultura  seja  uma

realidade  menos  distante  para  quem  vive  longe  do  mundo  rural.  Queremos

inspirar.

Queremos agricultores inovadores e responsáveis, chefes e consumidores

que  acariciem  e  promovam  os  alimentos  locais  e  a  gastronomia  que  neles

encontram  inspiração.  Queremos  que  crianças  e  adultos  conheçam  a

proveniência  daquilo  que comem e tenham a oportunidade de ver,  conhecer

animais e o quotidiano agrícola num ambiente próximo, descontraído e informal.

Sabemos que a alimentação, cada vez mais, define as pessoas, as suas

convicções e estilos de vida.

As  diferentes  tribos  e  comunidades  assumem-se  e  partilham  valores.

Queremos ser a plataforma de encontro de todas as pessoas que têm interesse

na alimentação e na agricultura. Os que têm um interesse direto e profissional e

todos os que têm um interesse enquanto consumidores e Cidadãos atentos e

construtores de um Planeta Sustentável.



A.Grandes áreas

A Nova AGROVOUGA terá 12 grandes focos de abordagem, a saber:

1. Agricultura: 

- agricultura biológica

- agricultura em casa

- nutrição e saúde

- floricultura e jardinagem

- setor leiteiro

- concurso de raças de denominação de origem protegida

2. Bio Market:

- produtos biológicos para a alimentação e outros fins

3. Confrarias:

-  representação  das  Confrarias  Gastronómicas  e  de  produtos  típicos  e

diferenciadores das várias regiões do País

4. Floresta:

- investigação e desenvolvimento

- produtos da floresta

- gestão, certificação e inovação

- monitorização e prevenção

5. Gastronomia e Restauração:

- zona lounge com seis restaurantes com produtos exclusivos da região

(pavilhão)

- zona tradicional no exterior



6. Novos Negócios da Terra:

- Ambiente

- Energias Renováveis

- Tecnologias

7. Pescas:

- produtos da Ria e da Zona Costeira Atlântica

8. Setor Equestre:

- provas de saltos

- demonstrações

- exposição

9. Vinho:

- produtos vínicos da região

- turismo vínico

10. Workshops e Showcookings:

- vários momentos para aprender e degustar

11. Talks:

- palestras e encontros técnicos com especialistas das várias áreas

12. Turismo ambiental, rural e marítimo:

- apresentação dos vários produtos da Região

B.Parceiros

- DLBC Rural Aveiro Norte e Aveiro Sul (parceria institucional liderada pela

AIDA)

- The Navigator Company / Centro de Investigação Raiz



- Fenalac (Federação Nacional das Cooperativas de Produtores de Leite)

- Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas 

- Comissão Vitivinícola da Bairrada

- Associação de Criadores da Raça Marinhoa

C.Datas

A  Nova  Agrovouga  decorrerá  de  20  a  24  de  novembro  de  2019,  e

assumirá  a  duração  de  5  dias,  com  início  a  uma  quarta-feira  até  domingo,

mantendo-se fixada nesta altura do ano em próximas edições.

A  escolha  da  data  respeita  os  eventos  do  setor  já  definidos  a  nível

nacional, a disponibilidade do Parque de Exposições de Aveiro e o desejo de se

tornar  um  espaço  para  as  primeiras  compras  de  Natal,  de  produtos  de

excelência da nossa Região.

D.Divulgação

Durante o mês de maio 2019 será lançado o site do evento e publicadas

as  Normas  de  Participação  do  evento,  sendo  o  mesmo  gerido  pela  Câmara

Municipal de Aveiro, com a participação da AveiroExpo.

E. Evento ambientalmente sustentável

A Nova Agrovouga será um evento ambientalmente sustentável,  dando

seguimento à primeira experiência vivenciada com a Feira de Março 2019.

F. Orçamento

No  ano  de  relançamento  da  Nova  AGROVOUGA será  feito  um grande

investimento  no  evento,  perspetivando-se  o  devido  retorno  nas  edições

seguintes, pelo que a Câmara Municipal de Aveiro fará um investimento de cerca

de 200.000€, com o objetivo de posicionar o evento na rota dos certames do

setor a nível nacional.




