09 de novembro de 2012

MISSÃO EMPRESARIAL AGRO-ALIMENTAR A ALQUEVA
Realiza-se na próxima segunda-feira, dia 12 de Novembro, uma Missão
Empresarial Agroalimentar à região de Alqueva, numa iniciativa conjunta entre o
Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
(MAMAOT), a Federação das Indústrias Portuguesas Agro-alimentares (FIPA), e
a Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. (EDIA).
Esta iniciativa, que conta com a presença da Srª Ministra da Agricultura,
Assunção Cristas, terá início às 10:00h na sede da EDIA, em Beja, onde será feita
uma apresentação do Projeto de Alqueva e das suas potencialidades para a agroindústria Nacional.
À tarde haverá uma deslocação a infraestruturas do Projeto e a um Centro de
Telegestão da EDIA.
A FIPA é a principal representante da indústria agroalimentar nacional,
integrando associações setoriais e empresas de todas as dimensões, sendo hoje
uma reconhecida e prestigiada voz institucional daquela que é a indústria com
maior peso na economia nacional, com um volume de negócios de 14.000
milhões de euros, mais de 110.000 postos de trabalho diretos e um universo de
10.500 empresas.
A EDIA, consciente que a Agro-indústria é fundamental para o pleno
aproveitamento e sustentabilidade do Projeto de Alqueva, está assim a dar corpo à
estratégia que tem vindo a implementar no sentido de divulgar as potencialidades
da região que, com Alqueva, se afirma como zona de elevado potencial produtivo,
contribuindo para o aumento da capacidade de integração de matéria-prima pelas
agro-indústrias nacionais e para a diminuição das importações alimentares.
Esta ação permite ainda criar condições para contactos e negócios entre os
agentes locais e a indústria agroalimentar.
O potencial de Alqueva, enquanto área equipada com modernas infraestruturas de
regadio, será aumentado na próxima campanha de rega, quando entrarem ao
serviço novos blocos, elevando para cerca de 68 mil hectares a área disponível
para rega.
Na última campanha de rega a adesão ao regadio de Alqueva ultrapassou os 60%,
valor absolutamente convincente do êxito do projeto se tivermos em conta a
juventude dos blocos de rega.

