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Ciclo do Conhecimento – Sector Agro-Alimentar
No seguimento do projecto WINETECH - Novas Tecnologias em Viticultura e Produção de Vinho, a ADRAL e a Câmara
Municipal de Montemor-o-Novo realizaram um Ciclo do Conhecimento dedicado ao sector Agro-Alimentar. O evento teve lugar
no passado dia 21 de Outubro na Adega do vinho Couteiro-Mor, localizada na Herdade do Menir a poucos quilómetros da cidade
de Montemor-o-Novo, e contou com 16 empresas do sector vitivinícola, em particular, e do sector agro-alimentar em geral. A
iniciativa envolveu ainda a participação de 9 elementos de organizações regionais ligadas ao sector agro-alimentar.
Este Ciclo do Conhecimento teve como propósito, com o auxílio de uma mesa redonda moderada pela Eng.ª Ana Soeiro da
Associação Qualifica, e em que estiveram presentes o Eng.º Alfredo Sendim da Sociedade Agrícola de Freixo do Meio, a Dr.ª
Joana Garcia da Queijaria Monte da Vinha, a Dr.ª Maria João Vasconcelos da empresa Mola Ativism Brand Design, e o Eng.º
Luís Rosado da CARNALENTEJANA, a apresentação de ferramentas de marketing necessárias às empresas e a exploração de
possibilidades de cooperação entre as mesmas. A sessão da tarde, dinamizada pela ADRAL e pelo consultor Paulo Ribeiro,
conduziu à identificação das dificuldades que o sector agro-alimentar da região enfrenta, e de possíveis soluções que irão ser
sistematizadas, a breve trecho, num Plano de Acção a elaborar pela ADRAL. Estas soluções deverão passar pela valorização
dos recursos e produtos da região, com destaque para o Borrego, a Bolota e os Vinhos. O presidente da Câmara Municipal de
Montemor, Carlos Pinto de Sá, louvou a iniciativa e o envolvimento dos presentes e afirmou estar receptivo a um diálogo futuro
relativamente a este Plano de Acção. Há que destacar ainda o empenho e amabilidade do anfitrião do encontro, dando-nos a
conhecer e a provar o vinho Couteiro-Mor, e proporcionando a todos os envolvidos a visita a uma adega que tem provado ser um
caso de sucesso no sector vitivinícola da região.
O projecto WINETech - Novas Tecnologias em Viticultura e Produção de Vinho, integrado no Programa de Cooperação
Territorial INTERREG IV B - Espaço Sudoeste Europeu - SUDOE, tem vindo a desenvolver uma série de acções que permitem à
parceria (constituída por onze entidades provenientes de sete regiões de Espanha, França e Portugal) obter uma visão
detalhada da realidade vitivinícola do “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 de promoção e transferência têm vindo
a resultar 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.
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