01 de fevereiro de 2013

A importância do financiamento para o investimento no setor agroalimentar em debate na
EDIA

A EDIA promove, na próxima 3ª feira, dia 05 de Fevereiro, uma sessão dedicada às
oportunidades disponíveis de financiamento à agricultura em Alqueva.
Consciente da relevância do financiamento para o pleno aproveitamento das oportunidades e
potencialidades do setor agrícola na região, a EDIA respondeu ao desafio colocado pela Banca
daí resultando a assinatura de protocolos com a Caixa de Crédito Agrícola, Banco BPI, BES e
Banco Popular. Com estas iniciativas, é objetivo da EDIA estimular o financiamento de projetos
de investimento competitivos e sustentáveis que se pretendam estabelecer nos perímetros de rega
do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva.
Neste âmbito, é de enorme relevância a componente de financiamento público, tanto ao nível do
PRODER, também como indicador de conforto junto da banca, como da PORTUGAL
VENTURES, entidade que atualmente agrega os instrumentos de capital de risco do Governo e
que identificou o setor agroalimentar, em geral, e a região de Alqueva, em particular, como áreas
estratégicas de promoção de desenvolvimento económico.

Segue programa em anexo.

A importância do financiamento para o investimento no setor agroalimentar

Data: 05/02/2013
Local - Beja - Auditório da EDIA

09.30 Sessão de Abertura
João Basto (EDIA) - Presidente do Conselho de Administração
Armando Sevinate Pinto - Consultor do Presidente da República, Consultor Agro.Ges
09.45 Financiamento bancário às explorações agrícolas do EFMA
Moderadora: Augusta Cachoupo (EDIA) - Administradora
João Seixas - Diretor do Departamento de Crédito da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo
João Grave - Diretor do Centro de Empresas do Alentejo do Banco Espírito Santo
Paulo Alexandre Afonso - Coordenador de Área do Banco Popular
João Folque Patrício - Diretor Coordenador da Banca de Empresas do Banco BPI
11.15 Coffee Break
11.30 Contributo do financiamento público para o desenvolvimento da agricultura
Moderador: Filipe Pombeiro (NERBE) - Presidente
Gabriela Ventura (PRODER) - Gestora
José Epifânio da Franca (PORTUGAL VENTURES) - Presidente
Luís Lopes (PORTUGAL VENTURES) - Vice-Presidente
13.00 Fim dos trabalhos

