
ENTREVISTA COM O PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA, RICARDO RIO
52ª EDIÇÃO DA FEIRA AGRO PROMETE SER UM SUCESSO

A Agro-Feira Internacional da Agricultura, Pecuária e Alimentação vai rea-

lizar-se de 28 a 31 de março. Neste sentido, a Espaço Rural entrevistou o 

Presidente da Câmara Municipal de Braga com o intuito de abordar as novi-

dades desta edição e as condições do renovado espaço, Altice Fórum Braga.

A
ssumiu recentemente a Presi-

dência do Conselho de Admi-

nistração da InvestBraga, 

Agência para a Dinamização 

Económica de Braga. Que objetivos 

a curto e médio prazo gostaria de ver 

concretizados pela Agência?

Acreditamos que, com imaginação e 
trabalho, a captação de investimentos 
estruturantes de forma estratégica, conti-
nuarão a mudar para melhor o Concelho 
de Braga, colocando a nossa cidade e 
a nossa região na primeira linha do País 
e da Europa dentro de poucos anos.
Defender esta região é, sem bairrismos 
provincianos, defender o País. Todos 
lucraremos com a afirmação de um País 
que deixe de andar a várias velocidades. 
O nosso percurso de governação tem um 
rumo claro, um rumo que compagina o 
esforço de requalificação e valorização 
infraestrutural de toda uma Cidade, com 
uma aposta num sustentado desenvol-
vimento económico e social capaz de 
atrair mais investimento, criação de mais 
e melhor emprego e consequentemente 
qualidade de vida. 
Assim, acredito que são entidades co-
mo a InvestBraga que podem marcar 
a diferença. A gestão que estamos a 
imprimir neste modelo é gestão feita a 
pensar nas próximas gerações, assente 
em plataformas claras e efetivas, de 
captação de investimento estratégico 
para Braga e para a Região.

A 52ª edição da AGRO – Feira Interna-

cional de Agricultura, Pecuária e Ali-

mentação irá decorrer no novo espaço 

Altice Fórum Braga, inaugurando ofi-

cialmente em setembro de 2018 e cuja 

gestão está a cargo da InvestBraga.

Gostaria de nos falar um pouco deste 

ambicioso Projeto de Requalificação 

e dos objetivos inerentes ao mesmo? 

O Altice Forum Braga resulta da re-
qualificação total do antigo Parque de 
Exposições de Braga e é hoje um dos 
principais centros de congressos e 
eventos do país. 
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Trata-se de um espaço moderno e de 
última geração, habilitado para receber 
os melhores eventos nacionais e inter-
nacionais até 20 mil pessoas. 
Prova disso mesmo é a atuação da con-
ceituada banda norte-americana Thirty 
Seconds to Mars, na inauguração oficial 
do espaço, em setembro passado, que 
juntou mais de 10 mil pessoas e marcou 
um ponto sem retorno nesta ainda cur-
ta história. A partir de agora Braga e a 
região norte do País receberão eventos 
de outra envergadura.
O Altice Forum Braga tem a 
segunda maior sala de espe-
táculos do país (com capa-
cidade para receber 12 mil 
pessoas) e o maior auditório 
da região norte (com mais de 
1450 lugares). É ainda com-
posto por diversos espaços 
complementares, como uma 
galeria de arte (Forum Arte 
Braga), restaurante e espaço 
self-service, cafetaria, auditório 
de 250 lugares e configurações 
até 12 salas de reunião que 
vão até aos 450 lugares, e por 
fim uma extensa área exterior 
com 26 mil m2 e 650 lugares 
de estacionamento.
É um espaço diferenciador e 
polivalente, cujas caraterísticas 
permitem a Braga receber toda 
a variedade de eventos.
Os números alcançados são 
fantásticos, ultrapassaram as 
nossas expetativas e representam 
uma grande responsabilidade 
para o futuro, que queremos 
ainda mais ambicioso. Em 
dezembro de 2018, apenas 
sete meses depois de abrir as 
suas portas, superou os 100 
eventos realizados e atingiu 
os 200 mil visitantes. A nossa 
expetativa para 2019 passa 
por dobrar o número de even-
tos e por continuar a atrair as 
melhores iniciativas nacionais 
e internacionais.

Quais são as mais-valias deste 

novo espaço e o seu impacto 

ao nível do desenvolvimento 

da cidade e da dinamização 

da economia regional?

Há três caraterísticas decisivas 
e diferenciadoras. A sua cen-
tralidade, a sua polivalência e 
a sua modernidade. 

empresas de referência para a realização 
dos seus eventos, como são exemplo 
a Primavera, a Salvador Caetano, a 
Bosch, a Accenture e o Grupo Casais, 
a Altice, entre outras.
O Altice Forum Braga ambiciona colocar 
Braga no radar dos grandes eventos 
nacionais e internacionais e do turismo 
de negócios. 
Um sinal que demonstra a capacidade 
deste novo espaço é o facto de já ter-
mos reservas confirmadas para 2020 e 
anos seguintes.

O Altice Forum Braga está situado no 
centro de Braga e completamente in-
tegrado na dinâmica diária da cidade 
e dos Bracarenses, que estão natural-
mente ligados a este espaço. 
A sua polivalência permite-lhe acolher 
congressos, peças de teatro, concertos e 
todos os tipos de eventos empresariais, 
culturais, desportivos, etc. 
É um espaço moderno e que se identifi-
ca com as necessidades da sociedade 
atual. Um bom exemplo disso mesmo 
é o facto de ser escolhido por grandes 



e para o sector agropecuário nacional?

É sabido que o sector agrícola é um dos 
que mais cresce em Portugal, tendo a 
produção agrícola nacional crescido 
acima da média da União Europeia em 
2017. Este é um fator que traz ainda mais 
importância ao evento, pois permite o 
contacto com as últimas novidades do 
sector, nomeadamente as inovações 
tecnológicas e as novas tendências e 
boas práticas associadas ao negócio 
agropecuário.
Para a cidade e para a região este 
evento reveste-se igualmente de extraor-
dinária importância, sobretudo para os 
sectores da hotelaria e da restauração. 
Braga é uma cidade bimilenar, cheia 

de história e com um património único. 
É uma cidade que sabe receber. Estou 
certo de que Braga vai proporcionar 
uma excelente estadia e uma melhor 
experiência a todos aqueles que pas-
sem pela Feira. 

A CONFAGRI tem colaborado ativa-

mente com a InvestBraga ao nível 

do apoio à dinamização e divulgação 

do certame junto do sector. Como 

avalia esta parceria e a importância 

da mesma? 
A CONFAGRI tem sido um parceiro de 
excelência da Feira Agro desde a pri-
meira hora e a todos os níveis, desde 
a visão estratégica do evento até à sua 

operacionalização. Faço votos, em nome 
da InvestBraga e da Câmara Municipal 
de Braga, para que esta relação se 
mantenha por muitos anos e para que 
juntos possamos contribuir para que este 
evento continue a crescer e a melhorar 
ano após ano.

Que mensagem gostaria de deixar 

a todos os expositores, visitantes e 

população de uma maneira geral?

Ao longo de quatro dias, a Cidade de 
Braga volta a receber um evento histó-
rico, a 52ª Edição da Agro. Este evento 
traz consigo o que de melhor se produz 
e se desenvolve em Portugal e até fora 
de portas neste sector. Este não é por 

isso mais um evento. Este é o evento 
de referência do sector e queremos que 
assim se afirme cada vez mais. 
A Agro contribui para que Braga seja 
reconhecida pela sua dinâmica jovem 
e empreendedora, pela sua forte liga-
ção à terra, à agricultura, à indústria, 
à pecuária e ao sector da alimentação. 
Desfrutem de Braga, pois estamos 
de portas abertas para vos receber. 
Aproveitem tudo o que a Cidade tem 
de bom para oferecer e acima de tudo 
usufruam do novo espaço e das novas 
valências que o Altice Fórum Braga tem 
para oferecer a todos os expositores e 
a todo o público que visitará este mag-
nífico evento. l

O Altice Fórum Braga permitiu um sal-

to qualitativo ao nível das iniciativas 

desenvolvidas na cidade. Neste âm-

bito que objetivos traça para a Edição 

deste ano da Feira AGRO?

A Agro é a maior feira do sector agro-
pecuário do norte do país e da Galiza 
e também a única feira nacional que 
faz parte da EURASCO (European Fe-
deration of Agricultural Exhibitions and 
Show Organizers).
Agora com novas instalações, mais 
condições, mais área disponível no 
primeiro piso e uma zona exterior como 
poucas no País, o Altice Forum Braga 
tem as melhores infraestruturas para a 
realização de eventos desta natureza. 

Isso ficou comprovado na edição de 
2018, a primeira neste novo espaço e 
a maior de sempre. Em 2019 espera-
mos conseguir juntar 220 expositores 
e 35 mil visitantes, o que representaria 
uma ocupação praticamente integral 
do espaço disponível. 
Este ano, a programação conta ainda com 
um conjunto de atividades paralelas, com 
destaque para a realização de espetáculos 
de música no grande auditório.

Já na sua 52ª edição, a Feira AGRO 

tem-se constituído como um certame 

de referência no Sector. Como avalia 

o impacto e a importância que este 

certame tem e poderá ter para a região 

O nosso percurso de governação 

compagina o esforço de requalifica-

ção e valorização infraestrutural de 

toda uma Cidade, com uma aposta 

num sustentado desenvolvimento 

económico e social capaz de atrair 

mais investimento, criação de mais 

e melhor emprego e consequen-

temente qualidade de vida. 

RICARDO RIO
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