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A ADRAL está a organizar o Evento Inter-Regional WINETech no Alentejo
2011-06-14
No âmbito do Projecto WINETEch – Novas
Tecnologias em Viticultura e Produção de
Vinho, a ADRAL está a organizar o Evento
Inter-Regional WINETech no Alentejo, uma
iniciativa que decorrerá em Redondo no próximo
dia 15 de Junho.
Conscientes do papel que a inovação detém no incremento da competitividade das nossas empresas, a ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional
do Alentejo está a trabalhar na implementação do projecto WINETECH - Novas Tecnologias em Viticultura e Produção de Vinho, na Região Alentejo.
Trata-se de uma iniciativa de especial relevância, uma vez que pretende prestar apoio técnico e acompanhamento personalizado, procurando
implementar processos de melhoria na viticultura, na produção de vinho ou na gestão integral das adegas em 7 regiões da União Europeia com uma forte
tradição vitivinícola: Galiza, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Alentejo, Norte de Portugal e Languedoc-Roussillon.
Este projecto, enquadrado no Programa de Cooperação Territorial INTERREG IV B - Espaço Sudoeste Europeu - SUDOE (financiado pelo Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional – FEDER), proporciona “soluções à medida” das necessidades de melhoria das empresas através da
implementação de projectos e serviços de I&DT, permitindo, se desejável, o acesso a informação sobre o sector noutras regiões da Europa e
inclusivamente o contacto com as suas empresas e investigadores.
No seguimento das actividades do projecto, a ADRAL será o parceiro anfitrião do próximo Evento Inter-Regional WINETech, que decorrerá no Redondo
no próximo dia 15 de Junho, procurando promover um dia de jornadas que reunirá pessoas provenientes de empresas, adegas, indústrias, comerciantes,
produtores, investigadores e todos aqueles que demonstrarem interesse na consolidação do projecto WINETech. Este evento terá o intuito de estimular a
competitividade e o progresso das regiões vitícolas, pretendendo-se que contemple um programa com diversos peritos do sector vitivinícola. Pretende-se
ainda que esta jornada fomente o reforço dos laços investigação - empresas (que se revela uma estratégia essencial para rentabilizar tempo e garantir
que o desenvolvimento científico e tecnológico produza benefícios para ambas as partes), procurando sobretudo de construir a investigação do futuro no
espaço europeu.
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