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Olival biológico avança na Beira
Umprojectode agriculturabiológica que pre
vê a conversão e instalação de cinco mil hec
tares de olival na Beira Interior até 2013 vai

ser apoiado pelo Proder Programa de Des
envolvimento Rural disse ontem à Lusa
uma fonte ligada ao processo

SegundoJoséAssunção presidentedaAs
sociação deAgricultores para aProdução In
tegrada de FrutosdeMontanha AAPIM se
deada na Guarda foi aceite o projecto e pe
dido à associação oplanode acção para se co
meçara implementaro projecto no terreno
O responsável referiu queodocumento já foi
entregue e aAAPIM aguarda luz verde para
poder começar com as acções no terreno

Oplano integradoparao olival naBeira In
terior elaboradopelaEspaço Visual empre
sade consultadoriae elaboraçãode projectos
agrícolas para a AAPIM prevê a plantação
de 2 500 hectares de novas plantações e de
outros tantos de olival tradicional que serão
convertidos nomodode produção biológica
em24concelhos da região Trata se domaior
projectode agriculturabiológicanopaís dis
se José Assunção embora na versão inicial
estivesse previsto o dobroda área

O líderdaAAPIM disse que se tratade um
projectosustentável e estruturante para a re
gião e para o país elaborado com o objecti
vo de tomar o olival da região da Beira Inte

rior profissional e competitivo Naversão
inicial estava previsto um investimento de
126 milhões de euros a criação de cerca de
2 500 novos postos de trabalho e umvolume
de negócios anual de 46 8 milhões de euros
JoséMartino engenheiro agrónomo res

ponsável pela EspaçoVisual que elaborou o
estudo disse que os valores foram reduzidos
parametade Na vertente agro industrial
a empresa EspaçoVisual sugere a instalação
de mais três unidades de transformação de
azeite emmododeproduçãobiológica ABei
ra Interior é a terceira maior região do país
produtora de azeite com uma área de olival
de 52 6 mil hectares e 27 679 explorações
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