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Preparação da Candidatura ao WINETech II

Preparação da Candidatura ao WINETech II
O projecto WINETech, integrado no Programa SUDOE- Interreg IVB terminou no passado dia 31 de Dezembro, sendo que as
acções desenvolvidas no seu âmbito permitiram à parceria obter uma visão detalhada da realidade vitivinícola daquilo a que se
denomina o “espaço WINETech”.
A diversidade do sector vitivinícola neste território, tanto a nível regional como inter-regional, o esforço realizado na identificação
da oferta, bem como a análise da procura no âmbito da Investigação e Desenvolvimento Tecnológico são os pilares sobre os
quais se alicerça a Rede de Serviços de I&DT WINETech, constituída ao abrigo deste projecto.
Os serviços implementados pela Rede e o trabalho investido em promoção e transferência resultaram numa perceptível
dinamização da I&DT no sector vitivinícola das regiões envolvidas, bem como numa considerável melhoria da cooperação entre
o sector empresarial e os agentes de investigação.
Em suma, o trabalho concretizado e a experiência obtida através da cooperação transnacional fizeram com que a Rede Interregional WINETech seja considerada, actualmente, um agente chave no âmbito da I&DT vitivinícola no Sudoeste Europeu.
Pelo frutuoso trabalho de equipa e pelos excelentes resultados alcançadao, a parceria encontra-se agora a preparar uma
candidatura ao programa SUDOE, com vista a dar continuidade ao projecto WINETech, procurando assim garantir a
manutenção do Consórcio da Rede WINETech pelos onze parceiros iniciais e pela continuidade de trabalho nas temáticas
desenvolvidas. O objectivo basear-se-á na consolidação da I&DT como o factor chave do desenvolvimento competitivo do sector
vitivinícola.
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