ADRIMAG apoia a participação da Mirtilusa na Fruit Logistic através do projeto “Missão Hortofrutícola”
Segunda, 20 Fevereiro 2012 17:59

A participação da ADRIMAG - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras do
Montemuro Arada e Gralheira, ADL - Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano, - e
LEADEROESTE - Associação para o Desenvolvimento e Promoção Rural do Oeste na Fruit
Logistica 2012, que decorreu de 8 a 10 de Fevereiro, em Berlim, deu seguimento às ações do
projeto de cooperação “Missão Hortofrutícola”, no âmbito da Medida 3.4 Cooperação LEADER
para o Desenvolvimento.

De encontro aos objetivos do projeto, os GAL envolvidos no projeto “Missão Hortofrutícola”
apoiaram organizações de fileira relevantes nos seus territórios através da Mirtilusa,
Associação de Horticultores do Sudoeste Alentejano (ASA), da Associação de Produtores de
Pera Rocha (ANP) e da Associação Interprofissional de Horticultura (AIHO).

Para a parceria, “o objetivo foi plenamente atingido”, “superando as melhores expetativas”,
“tendo sido realizados centenas de contactos das mais diversas proveniências”. Esta ação será
essencial para a promoção, comercialização e exportação dos produtos de qualidade regional
reconhecida, nomeadamente do Mirtilo e da Groselha.

Os GAL integraram a presença portuguesa no certame – uma das maiores feiras do setor das
frutas e legumes – no espaço da Portugal Fresh - Associação para a Promoção das Frutas,
Legumes e Flores de Portugal (entidade organizadora).

O programa do stand coletivo de Portugal na Fruit Logistica incluiu a visita oficial da ministra da
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, Assunção Cristas, que
anunciou que as exportações de frutas e legumes cresceram 10 por cento nos últimos dois
anos, devendo atingir este ano os mil milhões de euros, valores que demonstram o “dinamismo
do setor”.
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