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A Bolsa Nacional de terras

A  Bolsa  Nacional  de  Terras  tem  como  objetivo
facilitar  o  acesso  à  terra  através  da
disponibilização  de  terras, designadamente
quando  as  mesmas  não  sejam utilizadas,  e,  bem
assim,  através  de  uma  melhor  identificação  e
promoção da sua oferta.

A página internet da Bolsa Nacional de terras disponibiliza a informação sobre
as ofertas  de arrendamento, venda, permuta ou outros tipos de cedência
de terras com aptidão agrícola, florestal e silvopastoril do domínio privado do
Estado, das autarquias locais e de quaisquer outras entidades públicas, ou
pertencentes a entidades privadas.

A Bolsa Nacional de Terras dispõe
de  uma  rede  de  proximidade  constituída  por  240  entidades
idóneas(GeOp)  que abrange  todo  o  território  do  continente,
autorizadas pelo Ministério da Agricultura para a prática de atos
de  gestão  operacional  ao  nível  da  Bolsa  Nacional  de  Terras,
nomeadamente a sua divulgação e dinamização, a prestação de
informação a todos os interessados e a validação dos dados das
terras que venham a ser registadas pelos proprietários.

A Bolsa Nacional de Terras disponibilizou até 29 de fevereiro, em
valores  acumulados,  uma  oferta  total  de 520 prédios/parcelas
para arrendamento e venda, totalizando uma área disponibilizada
de 15.882  ha,  tendo  cedido  no  mesmo  período 105
prédios/parcelas envolvendo a área de 3.910 ha.

Parceria com as Juntas de Freguesia

Enquadrado nos objetivos estratégicos da Bolsa Nacional de terras, as Juntas de Freguesia podem tornar-se
parceiros  deste projeto,  enquanto promotores da adesão e utilização deste instrumento do Ministério  da
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.

Para o efeito,  as  juntas  de freguesia,  caso tenham património próprio ou,  através  da sensibilização dos
proprietários  de  terras,  que  não  estejam a  utilizadas,  podem promover  a  sua  disponibilização  na  Bolsa
Nacional de terras, contribuindo desta forma para a sua utilização produtiva, o acesso a uma receita adicional
e a manutenção e limpeza das áreas agrícolas e florestais.

A Bolsa Nacional de terras pode ser contactada através dos seguintes meios:
Direção-geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Av. Afonso Costa, n.º 3
1949 – 002 Lisboa
Telefone : 218442200
E-mail : bolsaterras@dgadr.pt
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